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Ved årsskiftet vil jeg på bestyrelsens og egne vegne bringe medlemmerne
en tak for året, der gik, og samtidig udtale de bedste ønsker for medlemmer
og pårørende for det nye år, herunder ønsket om, at bestyrelsen i året,
der kommer, må få den samme arbejdsro og møde den samme forståelse
fra medlemmernes side som vi har mødt i det forløbne år.
Ser man frem, er et år en lang tid, men ser man tilbage, forstår man ikke
hvor sådan et år er blevet af.
Dog, selvom 1956 er løbet fra os, har vi alligevel nået en hel del her i
Sundby Sejl-Forening.
Når dette læses, stråler lyset over vor bådeplads, og de elektriske stik
kontakter er klar til at modtage de første slibemaskiner, støvsugere og
andre elektriske hjælpemidler, der alle skal gøre det lettere for os at
klargøre vort fartøj, så vi hurtigst muligt kan komme i vandet og nyde
den alt for korte sæson.
Endvidere har vi opnået, at Københavns kommune i år har kunnet afse
midler til fornyelse af en del af den nordre bro samt til opretning af det
samme stykke spunsvæg. Det siger vi Københavns kommune tak for.
Når hertil kommer de mange broreparationer og andre arbejder, som er
udført i årets løb, kan vi — synes jeg — se tilbage på et godt år for
Sundby Sejl-Forening.
Det er mit håb, at vi i året, der kommer, må kunne se planerne om et nyt
klubhus realiseret.
Dette kræver selvfølgelig også en stor indsats fra bestyrelsen og bygge
udvalgets side, men jeg ved, at de mennesker, der har påtages sig denne
opgave, vil gå ind for den med 100 pet., og jeg tror, at de vil få fuld
støtte og møde forståelse fra medlemmernes side i denne sag.
Sluttelig vil jeg udtale ønsket om, at vi den kommende sommer må få
en god sejlsæson.
G L Æ D E L I G T

N Y T Å R !
W. Tanggaard Rasmussen.
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på hapsejlads

MED »FRI « Sjælland rundt
Af Aage Sejr bo

1956

Jeg sejlede alene båden til Helsingør tors
dag den 15. maj, nåede Nordhavnen i løbet
af aftenen, fik ankret godt og fortøjet, og
så med sidste tog hjem, for at være på mit
arbejde næste morgen.
Starten skulle gå fra Helsingør fredag
aften kl. 20. En proviantliste var i god tid

skrevet, og forgasten Ove Hvas, godt kendt
i SSF, påtog sig i løbet af fredagen at få
alt i orden. Albert Madsen, folkebåd „Klum
pe", var med som styrmand, det var jo ud
mærkede sejlere, og vi mødtes så i Helsing
ør fredag eftermiddag, for i god til at gøre
os klar.

NR. 1
Helsingør sejlklub kaldte sejlerne sam
men i klubhuset kl. 19, inviterede på kaffe
med tilbehør, og den forestående sejlads
blev drøftet og program uddelt. Formanden
ønskede sejlerne god tur, og så var tiden
inde til start. Det meste af eftermiddagen
havde det blæst meget kraftigt fra nord,
til fire omgange om bommen, så vi regnede
med en hård vasketur, men da vi skulle
starte, var vinden løjet meget af, så nu var
der kun en masse sø og meget høje dønnin
ger fra Kattegat, som vi rullede godt i.
Kl. 20 faldt startskuddet, og alle 22 del
tagende fartøjer sejlede med kurs ned igen
nem Øresund syd om Sjælland. Da vi havde
passeret Kronborg blev spileren sat og det
gik stille og roligt ned forbi Hveen, hele
feltet fulgtes omtrent side om side til ud for
Middelgrundsfort, så blev det mørkt og vi
blev spredt. „Fri" passerede Dragør kl. 1
nat. Vi tog nu spileren og satte genuafok.
Vinden var ret frisk nordvest, så nu lagde
den øret godt til over Køge bugt. Stevns fyr
blev passeret kl. 4 lørdag morgen, og vi
kunne nu, da det var lyst, tælle alle 22 både
omkring os. Det gik videre, vinden var sta
dig nordvest, og vi passerede Bøgestrømstønden kl. 5,40, nu skulle vi jo være vågne
i det smalle farvand.
Det blev de bedste timer paa denne rejse.
Vidunderlig smuk sommermorgen, tilpas
vind, stille og roligt farvand, og når man
har sejlet den tur gennem mange år, så
bliver man jo kendt, som det var hjemme
i Øresund.
Vi benyttede tiden bl. a. til at spise og
drikke en masse god kaffe. Det varmede,
men nu var solen kommet godt op, så det
ene med det andet gav jo godt humør efter
en kold nat. Vi passerede Møenbroen kl.
7,40, vinden vest-nordvest, styrke 3—4.
Der var en V-båd, samt en større kutter
foran, vi var nr. 3, det gik så videre vest
på. Da vi havde passeret Petersværftbroen
gik V-båden for langt ind og stod fast, vi
havde jo nu kryds, og det kostede ham ca.
en halv time at komme klar igen.
Vi passerede Storstrømsbroen kl. 10,17,
og nu var vinden ret imod. Det friskede til
med, så vi måtte jo regne med et meget
langt kryds. Kl. ca. 12 revnede genuafok
ken, så vi fik sat en mindre fok og kunne
dårlig bære fuldt sejl, men vi var jo på
kapsejlads, så „Fri" blev ikke skånet, men
måtte tage, hvad der kom. Vi passerede
Knudshoved kostene kl. ca. 14, hvor der var
meget sø, forgasten søsyg, men nu gik det
mod Agersøsund, og så flovede vinden og
var lidt skiftende. Vi var nu førende båd.
Agersø havn passeredes kl. 18, og vi
kunne nu lige holde kurs op forbi Korsør,
som vi passerede kl. 20. Vi kom klar af
Halskov rev, og det blev nu igen mørkt og
vinden meget frisk, men vi kunne holde kur
sen uden at måtte krydse. Det blev en hård
sejlads hele natten op gennem Storebælt.
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Vi så lige en anelse af øen Musholmen, og
vi fik der en sjat vand i hovedet en gang
imellem, når „Fri" satte næsen gennem en
sø. Det hjalp til at holde rorsmanden vågen,
det var jo nu anden nat, vi sejlede. Vi fik
nu øje på Refnæs fyr og havde her et godt
mærke at styre efter. Vi passerede fyret kl.
ca. 0,20 og kunne nu fire 2 tm på skøderne,
og den som ikke kender det, aner ikke med
hvilken lettelse man kan fire, efter at skø
derne har været halet tot omtrent et døgn.
Kl. ca. 0,30 nord for Refnæs kom vi ud
for dette: Styrmand og forgast var nede
at sove. Skipperen, som her skriver, sad
selv ved roret, og hører noget brumme.
Jeg ser op omkring mig, og mener det er
flyvemaskiner, men kan intet lys se. Him
melen var meget overtrukket af sorte skyer,
og så mørk, som den kunne blive. Jeg kunne
ikke begribe, hvor den stærke lyd kom fra,
men det gik meget hurtigere, end jeg kan
skrive om det, for pludselig kom ret agterfra, ud af mørket lige klods forbi os to
store marinefartøjer uden det mindste lys.
Det var deres store maskiner, som lavede
et mægtigt spektakel, de gik vel 30—40
sømils fart. Vi havde jo ikke ikke nogen
lanterne, som viste agterud og mente aldrig
det var nødvendigt, men nu fik man lært
det og fik en ordentlig forskrækkelse i til
gift, måske har de haft radar og set os,
men jeg synes, de var meget for tæt på.
De var hurtigt ude af syne.
Jeg purrede mannerne ud af køjen, og
så fik vi en lille een og en kop kaffe til
at styrke os på efter nattens chok, og nu
gik det videre.
Sejerø fyr var i sigte, og det passerede
vi kl. 2,30, kurs nu mod Snekkeløbet ved
Sjællands Odde, og det lysnede nu atter til
en ny dag. Kostene blev passeret kl. 4,30,
og så blev det spilertur med kurs mod Øre
sund. Vi holdt kurs rigeligt øst over af
hensyn til vi førte spiler for ikke at risikere
at bomme. Der var temmelig høj sø. Hesselø passeredes kl. 7,30 og vi havde da kurs
mod Kullen, som vi svagt skimtede. Lidt
senere bommede vi og lagde kursen mod
Gilleleje, som vi passerede kl. 11,30. Vinden
havde lagt sig helt, så nu gik det småt, og
vi havde god tid til at spise varm middags
mad. Vi passerede Hornbæk og talte om, om
nogen af vore konkurrenter måske var i
Helsingør, de kunne jo være gået forbi os
om natten, uden at vi havde set det. Lidt
senere passerede vi Ellekildhage, hvor der
kom en hjemmeværnskutter på prajehold og
ønskede velkommen hjem og tillykke, og
så blev vi klar over, at vi var først hjemme.
Vi satte flaget til hilsen, og nærmede os
nu vort mål, Helsingør nordhavn.
Vi passerede målet kl. ca. 13 efter at
have sejlet i ca. 40 timer. Jeg har gennem
ført turen 2 gange tidligere. Et år 48 timer
og et år 47 timer, så dette var jo rekord,
og det blev ærespræmie. Tre gange Sjæl
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land rundt og tre gange ærespræmie, det
må kaldes et held.
Vi gik så ind i nordhavnen, lagde til kaj,
og så kom der gæster. Der var en masse
ønsken tillykke og velkommen, og alt sådan
noget, som varmer, og man mærker, der er
mange, som følger os sejlere med interesse
og som selv kunne ønske at have være
med. Det blev oplyst, at en spidsgatter
D 38 „Da capo" var gået i havn på Samsø
med havari, og en kutter var grundstødt på
Sejerø nordvest rev, men bjerget af fiskere
og slæbt til Sjællands Odde havn, hvor den
kom på bedding for reparation.
Nå, efter et par timers ophold, startede
vi atter. Nu var vinden blevet sydlig. Det
blev kryds gennem Øresund, men vi var dog
hjemme på Amager kl. 19 søndag aften,
og en helt igennem, vellykket sejltur var
slut for denne gang.
Sejlklubben i Helsingør havde inviteret
alle deltagerne til kaffebord og præmieud
deling en uges tid senere, alt gratis, og
klubhuset stuvende fuldt af gæster. Der
blev holdt flere udmærkede taler angående
Sjælland rundt- sejladsen, som er blevet en
fast tradition for Helsingør, og som også
bliver støttet økonomisk af byrådet. Hel
singør sejlklub fortjener også tak for til
rettelæggelsen. Den var helt igennem ud
mærket. Det har måske tidligere knebet
lidt, men så må man undskylde en lille klub,
som alligevel år efter år påtager sig et så
stort arrangement.
Tag turen med Sjælland rundt, jeg vil
gerne give den min bedste anbefaling, især
til de sejlere, som har en stærk rummelig
båd. Det gør ikke noget, der er motor i, og
der er flere deltagere af samme slags.
Motoren må selvfølgelig ikke benyttes, men
glæden ved turen kan være ens med eller
uden skrue, når blot konkurrenten er lige
stillet. Man kan rigtig få lejlighed til at
bruge søkort og kompas, og vi kan altid
lære af det, men det er ikke en tur for sarte
eller ukyndige. Man må heller ikke tage
det så nøje med at sove, for der skal jo
sejles og passes på hele tiden.
Det er med lidt blandede følelser, jeg slut
ter denne artikel, for nu i disse dage har
jeg solgt „Fri" Dens næste rejse går til
San Francisco, så det bliver i det store
stille hav på Amerikas vestkyst, den frem
tidig skal vinde pokaler. Det har været mig
en god båd, som jeg har haft mange velykkede sejlture med gennem 10 år. En tak til
ingeniør Utzen for hans tegninger til „Fri"
og hans altid store hjælpsomhed og inter
esse gennem årene. Jeg håber så med en
anden båd at komme Sjælland rundt endnu
nogle gange. — Man kommer til at kunne
lide den tur.
Til dem, som har haft tålmodighed og
læst artiklen, venlig hilsen og glædeligt
nytår.
Aage Sejrbo.

fil redaktør Langelund
I relation til din artikel „Femten år" i
sidste nummer af bladet, er det desværre
alt for sandt, hvad du skriver om os menige
medlemmers energi, når det gælder bladet.
Men een ting tager du uhyggeligt fejl i. Vi
skal aldeles ikke have ny redaktør. Husk
det. Hvis du svigter os kommer der til at
stå enkefru Langelund på din dør, og det
er synd for din udmærkede hustru.
Vi sætter alle alt for stor pris på din
glimrende redaktion af bladet til at vi fin
der os i sligt. Jeg ved så godt, at det er
alt for stort et arbejde for een mand, og
derfor henstiller jeg så indtrængende som
jeg kan til alle mine klubkammerater, lad
os være enige om i det nye år at give
Langelund en hånd med.
Der skal så lidt til,hvis vi alle hjælper.
Skriv, hvad I har på hjerte: langture, kap
sejladser, klubanliggender etc. Mener I
selv, I bedre mestrer rorpinden end pennen,
så kom til mig, jeg skal efter fattig evne,
men god vilje, hjælpe jer så godt jeg kan.
Med disse ord tak for sidste år, specielt
til Langelund og bestyrelsen for trofast
virke for vor sag.
Carl Hillers.

„SLØJFE'-KNUDER
Der er een slags knuder, „Hans Sømand"
aldrig har lært mig, hverken at knytte eller
løse, og det er jeg egentlig meget utilfreds
med, for det er noget, man har brug for
hver eneste dag året rundt.
Man binder en pæn „sløjfe" på sine skobånd om morgenen, og om aftenen hiver
man bare ganske let i den ene ende, — så
har man den mest forbistrede, hårde, uløse
lige knude, ja, den kan faktisk kun løses
på een måde: med en kniv eller en saks.
Jeg ved ikke, hvad knuden hedder, heller
ikke, hvordan den bærer sig ad med at lave
sig selv, jeg ved bare, at kunne man lave
en pæn lille sløjfe på et par stykker tov
værk, hale forsigtigt i den ene tamp, og
dermed have knyttet de to tovender uløse
ligt sammen, — hvad skal man dog så med
alverdens langsommelige splejsninger?
Jeg har øvet mig på den i snart et halvt
hundrede år, og af hensyn til min svigtende
økonomi sørger jeg nu altid for at have
lukket vinduet op, inden jeg begynder at
tage mine sko af, — for det eneste jeg har
opnået er, at måtte hinke på eet ben ned ad
trapperne, samle min sko op i rendestenen,
og arrigt klippe snørebåndet i så mange
stumper, jeg kan overkomme, uden at
klippe arme og ben af mig selv.
Surskov.
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Tanker ved årsskiftet
Ja så rundede vi atter et mærke og skal
begynde på en ny baneside. Jeg kan ikke
lade være med at lade tankerne gå tilbage
til året, der svandt, og hvad dette har
givet vor kære sport, specielt SSF, af godt
og ondt. Desværre har vi mistet en del af
vore gode fartøjer, og det skærer en i hjer
tet, når man hører, at nu har den og den
solgt sit dejlige skiv, men man kan jo kun
håbe, at han køber sig et nyt og bedre. Vi
har jo heldigvis medlemmer på ekspetancelisterne til at udfylde hullerne.
Vejrmæssigt var det vel den ringeste
sæson i mange år Vi havde heldigvis ferie
i de 14 dage sommeren varede, medens den
ene uge var under al kritik, men hvorfor
tabe modet af den grund. Jeg mindes en
episode nede sydpå. Vi lå indeblæst på
tredje eller fjerde døgn, og i fartøjet ved
siden af os bandede skipperen på, at når
han kom hjem skulle båden sælges, for det
var da ikke vejr at holde båd i. Jeg sagde
til ham: „Gå dig en tur i land, op at se på
alle sommergæsterne, som må betale i dyre
domme, og vejret er sikkert ikke bedre for
dem end for os, og når det bedres kan vi
gå ud på nye opdagelser, medens de andre
er lænkede til stedet."
Den næste dag da vi fulgtes ad ud af
havnen, udbrød han spontant: „Du har
fanerne ret i det, du sagde i går, skivet er
ikke til salg."
Men hvad tales der om i havnen? Ja,
først og fremmest er alle glade for lys og
kraft på pladsen. Dernæst mastebukkene.

Den almindelige mening er vist den, at den
konstruktion, der er lavet, tager alt for
meget plads op. Hvis man lavede dem mage
til dem, der stod ved det gamle masteskur,
ville der være plads til det tre- eller fire
dobbelte antal på samme areal. Vi håber
selvfølgelig, at der kommer nogle, både i
forlængelse af det nye masteskur og ovre
ved mastekranen, de er hårdt tiltrængt.
Husk at det er forår og efterår de bruges
og der skulle gerne være plads, så alle kan
rigge af eller gøre mast klar uden at gå
alt for meget i vejen for hinanden.
Nogle læs slagger ved midterlågen vil
blive modtaget med jubel, både til at sprede
langs de gamle skure på sdr. plads, hvor
der før var træbro, og til at lægge under
bådene, hvor der mange steder har dannet
sig hele søer. Dernæst svirrer der jo så
mange rygter om vort nye klubhus, så vi
venter spændt på en redegørelse.
Hvordan er året så gået for dansk sejl
sport i al almindelig, — ja, herom hersker
vist ingen tvivl. Det har været en sejlads
fra sejr til sejr. Ingen anden sportsgren
kan tilnærmelsesvis følge med her. Jeg
tænker ikke alene på olympiaden, men på
alle de andre sejre på udenlandske kap
sejladsbaner vore brave kammerater har
vundet. Læg så dertil den rivende udvik
ling junior- og jollesporten er inde i, og den
reklame olympiaden var for os, så tror jeg,
at 1957 vil blive alle tiders bedste sæson
for vore kære sport.
Glædeligt nytår!
Carl Hillers.

. .. Rejsen er begyndt.

Årgang 1956

Kalle og Karen kommer præcis, og be
sætningen er fuldtallig: fire mand og „Sus
si". Kl. 9 står vi ud af havnen, rejsen er
begyndt og vort første mål er Dragør, hvor
vi vil se vejret an til strækket over Køge
bugt, vi må jo stadig tage hensyn til, at
det er en lille båd. Kl. 10 er vi ud for Drag

yjtjw!

I anledning af årsskiftet vil jeg gerne
benytte lejligheden til at takke alle i Sund
by Sejlforening for året der gik og ønske
enhver et godt og lykkeligt nytår.
Specielt vil

jeg takke

juniorerne for

deres smukke hilsen og udtale ønsket om

Juniorer:
Jens Simon Christensen, Greisvej 62, 1. fortsat god fremgang for juniorafdelingen.
Niels Manstrup Meyer, Grejsvej 68, 2.
„Pløk".
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.

Jeg har en god ven, Kalle, som ofte kom
mer ned i havnen til mig om foråret og
giver en hånd med, når skuden skal gøres
klar, og når den så er søsat, skal vi gerne
sammen ud og prøve pilken. En dag efter
sådan tur sad vi nede i båden og sludrede
lidt over en øl og en røg. Kalle lod så falde
et ord om, at det kunne være morsomt at
tage en lidt længere tur med „Inga", end
lige netop ud i Sundet

Ekspeditionen er i besiddelse af et lille
restparti af bladet, årgang 1956. Hvis der
er interesserede læsere, der mangler eksem
plarer, kan disse afhentes på ekspeditionen.
Godt nytår!
E. Lorentzen.
Albaniensgade 2, 4.

vi

Aktive:
Jens H. Drøgemiiller, Ingemannsvej 9.
Kutter „Charlotte".

af K. M. Nielsen

(Vignetter af forfatteren.)

Vi snakkede frem og tilbage om det, vi
skulle jo så have vores „muttere" med, og
„Inga" var kun 20 fod lang og ikke ret
bred, så der ville jo ikke blive for megen
plads til fire personer og en lille silkepud
del „Sussi". Kalle mente, der var en slags
charme ved at klare sig med lidt plads. Vi
vidste, at „Inga" gik godt i lidt søgang, og
motoren var også i god stand. Resultatet
blev, at vi besluttede os til en 8 dages tur
i ferien ned gennem Bøgestrømmen til øen
Nyord.
Søndag morgen vågnede jeg og strakte
mig, fo'r ud af sengen og hen til vinduet
for at se, hvad vejr, der er på himlen. Det
var jo ferie fra i går, og „Inga" er gjort
klar til et 8 dages trip. Himlen ser lovende
ud, jeg får mutter på højkant, og vi får en
god tår morgenkaffe, snører de sidste tæp
per sammen, låser dørene og så går mutter,
jeg og „Sussi" ud i det dejlige solskin, ned
i havnen, hvor „Inga" ligger klar Vi går
ombord og jeg prøver motoren, en Ford T
model, den snurrer villigt, og foreløbig har
vi 50 liter benzin om bod.

Nye medlemmer
i SuuadAy, Se{.lfAcm(MLfy

Et trip sydover
med M/B „Inga"
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ør og da vejret stadig ser lovende ud, be
slutter vi os til at fortsætte til Rødvig. Det
blev fin sejlads, strålende sol, omtrent stille
og humøret højt hos damerne, der øvede
sig i at trække redningsvestene på. Vi hav
de fire veste og fire bælter med. Vi havde
også værk og talg til at tætne en eventuel
lækage, så vi mente, at vi var sikret nogen
lunde, gode ankergrejer havde vi også.
Da vi var ca. halvvejen over Køge bugt
forsvandt solen og det blev diset, så vi ikke
så landet nogen steder, og vi måtte nu stole
på kompasset, det var vi lidt spændte på,
for „Inga" er bygget af galvaniserede jern
plader, og det kunne måske godt have
nogen indflydelse på kompasset.
3 timers sejlads fra Dragør fik vi land
kending af Stevns klint og fyret, og vores
kurs på kompasset passede lige på en prik.
Vi passerede fyret og sejlede langs med
klinten og damerne var begejstrede over
udsigten, der også er smuk med den hvide
kridtklint, fyrtårnet og Højerup kirke, som
står helt ude på skrænten, og er skåret
midt over, da det halve af den og kirke
gården er styrtet ned. Sagnet fortæller, at
kirken flytter sig et hanefjed øst på hvert
år, men den er stivet af og besøges af man
ge turister. Da vi har rundet klinten ser
vi forude Rødvig havn, og løber snart der
ind og fortøjer „Inga". Kl. er godt 3, så det
har taget 6 timer hertil.

JIIIIOK

AFDELINGEN
Nyord set fra Lodshuset.
sig fint. Pigerne redte op inde i kahytten,
mens Kalle og jeg ordnede os ude under
teltet. Kl. 5 drak vi morgenkaffe, vi havde
alle sovet godt, jeg var blot til øm i siderne
fra bænken.
Vi havde af en fisker i Rødvig fået kur
sen ned til Bøgestrømstønden, og vi gled
nu ned over Fakse bugt. Det begyndte at
friske lidt op, da vi fik øje på „tønden",
men det viste sig, at vor kurs havde været
lidt for nordlig, så vi drejede ned mod tøn
den, og så var vi altså i Bøgestrømmen, og
skulle sejle efter prikker og koste hele
tiden. Vi stikker kun 1 meter, men vi valgte
alligeve at følge renden, vi har jo tid nok.
Kalle finder kostene og jeg styrer efter
dem, snart sejler vi inde under land, med
frodige marker og skove og ingen søgang,
så vores piger nyder rigtig sejladsen.

Efter 3 timers sejlads var vi ved Nyord,
et lille, idyllisk fiskerleje med huse og går
Vi rigger teltet op over cock.pittet og de klinet tæt op ad hinanden, og løb ind i
Kalle og jeg går op i land, medens pigerne havnen og fortøjede for natten.
laver til til en god frokost. Da vi kommer
(Fortsættes i næste nr.)
tilbage er frokosten klar, den står på stegte
ål, øl og snaps og grønne agurker, jo det
er flinke kahytsjomfruer vi har. Efter fro
kosten lægger Kalle sig for at få et lille
blund, da han har været på arbejde natten
før vi startede. Mutter, Karen, „Sussi" og
jeg går en tur i land for at se lidt på Rød
Rigger Hansen inviterede sine tredive
vig, og vi falder ind i den gamle Rødvig
kro, der er lidt særpræget ved alle de blan elever på kaffe i klubhuset den sidste
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ke kobberting, der står på hylder rundt
langs væggene. Da vi kommer tilbage går
Kalle oppe på kajen, han kunne alligevel
ikke sove.
Vi oplever en dejlig sommeraften og
inden vi går til køjs serverer pigerne en
portion jordbær, som vi havde med fra
haven. Da det gerne faldt i med stille vejr
aften og morgen bestemte vi os til at starte
tidligt, og nu, vi skulle til køjs, kom proble
met med den lille plads, men det ordnede

tf??

Vi runder Stevns klint.

undervisningsaften før jul, som en lille
påskønnelse af de pæne arbejder, eleverne
allerede

på

daværende tidspunkt

havde

præsteret.
Der blev en helt lille festaften ud af det,
og de 30 elever fandt alle, at det var en

Det er vel almindeligt at man, når et år
er forbi, gør et lille ophold og kaster et
blik tilbage over arbejdet i afdelingen i det
år, der er gået.
Hvad er der så sket i junior-afdelingen i
1956?
Det har selvfølgeligt været et år på godt
og dårligt, men jeg syntes nu, at det gode
har været det fremherskende. Medlems
fremgangen i afdelingen har været en af
de bedste ting, og jeg håber på, at den vil
vare ved i året, der kommer. De mange
sejre, som danske sejlsportsfolk har haft i
udlandet (olympiaden o. s. v.) har jo bidra
get til at trække vor sport frem i søgelyset,
og skaber sandsynligvis en øget tilgang af
nye medlemmer, også til vor afdeling.
I løbet af året har vi i afdelingen prøvet
mange nye ting og nye ideer, nogle har vel
ikke været så gode som det havde været
ventet, medens andre har bidraget til at
øge interessen for afdelingen, både blandt
medlemmerne og juniorerne, og dette er
et af de store lyspunkter i året, der svandt.
Juniorerne har, den ros skal de have på
falderebet, gjort store fremskridt, både med
interesse og flid i afdelingen, og det ønsker
jeg held og lykke med i det næste år.
Året 1957.
Det nye år bringer mange nye ting, som
jeg håber medlemmerne vil tage godt imod,
ligesom det bringer mange nye arrange
menter for juniorerne ude omkring og det
er mit håb, at de vil repræsentere SSF på
værdig og fair måde i det nye år.
Samarbejdet imellem junior-afdelingerne
ude omkring udvides forhåbentligt meget i
1957 — til glæde og gavn for juniorsagen
her i landet.
Til slut vil jeg bringe en tak til alle, der
har støttet juniorafdelingen på den ene
eller anden måde i det forløbne år og ønsker
alle et rigtigt glædeligt nytår!
Jørgen Hillers.

god idé af deres lærer, og en smuk måde
Kammeratskabsaften.
Torsdag den 10. januar kl.
En anden god idé var, at „Riggeren"
Torsdag den 24. januar kl.
havde inviteret en fotograf over på skolen
Torsdag den 7. februar kl.
Torsdag den 21. februar kl.
den første undervisningsaften i det nye år,
Mødested: Sundpark skole.
for at lade ham fotografere sit „kæmpe
at slutte første halvdel af sæsonen på.

19,30.
19,30.
19,30.
19,30.

hold" — for nu glæder redaktionen sig til Besøg på
at se resultatet og eventuelt få lejlighed til A/S Jacob Holm og Sønners fabrikker.
I februar måned vil der blive arrangeret
gennem bladet at vise andre i og uden for
et besøg hos A/S Jacob Holm og Sønner.
foreningen, hvordan det foregår, det der
Nærmere meddelelse vil senere frem
mjed at slå knuder.
Red. komme.
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SUNDBY SEJL-FOBENING, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
Kasserer: Th. Sparre, Højdevej 39, 3., S. Postkonto: 56516
Havneudvalg: O. Putterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
Tilsynsførende med klubhuset: Jørgen Nielsen, Korfuvej 6, S
Kapsejladschef: Alf Andersen, Krudtmøllegårds Allé 13, S.
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SU 35016
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AM 8719
SU 5673
AM 626 x
SU 7524 v
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SEJLSPORTSHUER
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*

assereren
træffes

I januar: fredag den 18. kl. 19,30-21,
Højdevej 39.
I februar: søndag den 3. kl. 10-12
i klubhuset.
Fredag den 8. og 22. kl.
19,30-21, Højdevej 39.
I marts: søndag den 3. kl. 10-12
i klubhuset.
Fredag den 15., 22. og 29.
kl. 19,30-21, Højdevej 39.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
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FREYTAG SEJL
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BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866
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B A D M O T O R E R

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

Kære „Vordingborg-"!
Må jeg foreløbig her i bladet takke Dem
for Deres friske og opmuntrende nytårs
hilsen, — jeg ville gerne have gjort det på
en lidt mere personlig måde, hvad jeg håber
Jeg vil gerne her i det nye år rette en
at få lejlighed til senere, men jeg har hver tak til alle, som har vist bladet interesse i
ken Deres navn eller adresse.
det bortgangne, enten ved at læse det, eller
Rollo.
ved at hjælpe med til at gøre det læse
værdigt.
Jeg regner med alle de gamle, trofaste
medarbejdere i det nye år, og jeg regner
med at mange nye vil komme til, — osse

Ævu/imi
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ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

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

blandt foreningens ungdom.
AMAGE
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Tak for året der gik og lykkeligt nytår!
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
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Det nye klubhus, smukt beliggende ud for midterbroen, med udsigt over havn og sund.

NYT KLWBHWS
Byggeudvalget er nu nået så langt i sit
arbejde, at vi kan fremkomme med forslag
om bygning af nyt klubhus.
Bestyrelsen indkalder derfor som med
delt andet steds i bladet til en ekstraordi
nær generalforsamling tirsdag den 26.
februar d. å. med dette ene punkt på dags
ordenen.

Byggeudvalget har i den anledning ladet
ophænge tegninger af det ny hus i klub
huset. Endvidere er der opstillet en model
af huset, således at medlemmerne kan dan
ne sig et skøn over, hvorledes det nye klub
hus vil komme til at se ud.
Vi beder medlemmerne aflægge et besøg
i klubhuset og besigtige tegninger og model,

således at alle kan være orienteret om
spørgsmålet, når vi kommer til den ekstra
ordinære generalforsamling.
Det vil føre for vidt her at komme ind
på detaljer, men disse vil blive forelagt
generalforsamlingen.
Her kan dog siges så meget, at det —
som det også fremgår af hosstående foto
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grafier — kommer til at dreje sig om et
byggeri i een etage.
Huset, der ialt er på 360 kv.-meter bebygget areal, indeholder bl. a. en sal, som
er indrettet således, at den ved en „folde
væg" kan deles i 2 mindre sale, bl. a. af
hensyn til opvarmningen om vinteren.
Endvidere findes i huset en hall, køkken,
et værelse til restauratøren, kontor, toilet
ter m. v.
Endelig findes en „Skipperstue" eller
„Bestiklukaf" til daglig brug.
Huset vil blive opført i gule sten.
Som medlemmerne vil kunne overbevise
sig om ved at besigtige de i klubhuset op
hængte tegninger samt modellen, er der
tale om et byggeri, der under fornøden
hensyntagen til vor økonomi vil danne en
værdig ramme om Sundby Sejl-Forening.
Byggeudvalget opfordrer indtrængende
medlemmerne til at aflægge et besøg i
klubhuset og se på tegninger og model,
inden generalforsamlingen d. 26. februar.
På udvalgets vegne
W. Tanggaard Rasmussen,

Bestyrelsesmøde den 19. januar 1957.
cTv.

forhandlingsprotokollen
Bestyrelsesmøde den 20. november 1956=
Efter at protokollen var oplæst og god
kendt redegjorde formanden for sine for
handlinger med kommunen vdr. medlems
skabene på sdr. plads. Installationen af el.
lys og kraft var nu påbegyndt. Formand og
havneudvalg havde været til møde hos kom
munen, hvor man drøftede reparation af
spunsvæg, ny lejekontrakt i forbindelse
med eventuelt nyt klubhus. Byggeudvalget
vil blive indkaldt til møde snarest. Dansk
Esso havde opsagt sin aftale med vor plads
mand ang. benzin- og petroleumstankene.
På grund af Suezkanal-krisen og den der
med forbundne benzinrationering ligger
spørgsmålet nu meget tungt. Efter at for
skellige restanters forhold var debatteret,
drøftede man Dansk Yachtklubs opgørelse
over fælleskapsejladserne i 1956. Der har
været afholdt 3 sejladser, og vi har del
taget med 14 fartøjer. Vor andel i under
skuddet andrager 775 kroner.
Den kommende sommers landsjuniorstævne vil blive afholdt ved Kolding i for
bindelse med Kolding Sejlklubs 25 års
jubilæum.

Efter at protokollen var oplæst og gocl
kendt meddelte formanden at kommunen
er rede til at påbegynde reparationen af
spunsvæggen inden udgangen af januar
måned. Installationen af el. lys og kraft på
pladsen er nu færdig og er taget i brug.
Havneudvalget vil søge at udbedre passa
gen langs medlemsskabene på sdr. plads.
Dansk Esso har nu nedtaget sine benzinog petroleumspumper. Formand og havne
udvalg bemyndiges til at optage forhandlin
ger med interesserede benzinfirmaer. Ar
bejdet m(ed „årets revy" er i god gænge.
Skolechefen Robert Frisch ønsker at ira
træde ved den kommende Generalforsam
ling. Vort byggeudvalg har arbejdet ener
gisk med foreningens byggeplaner, og i
nær fremtid vil der i vort klubhus blive
udstillet en model af det påtænkte nye
klubhus samt en del skitser over byggeriet.
Vor kære restauratør „Pløk" har uden for
handling med bestyrelsen ladet opsætte en
spilleautomat i klubhuset, hvor medlemmer
nes børn ligefrem står i kø for at miste
deres lommepenge. Efter bestyrelsens op
fattelse er en sådan automat i klubhuset
utilstedeligt og ikke foreneligt med for
eningens eller medlemmernes børns inter
esser.
_ ,
Sekr.

^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfWWW\AAAAAA#VkAAAAAAAAAAAA/V\AAAAAAAAAAASVW

Ekstraordinær generalforsamling
afholdes

tirsdag den 26. februar 1957 kl. 19.30 prc.
i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11.

D a g s o r d e n :
Pkt. 1.

Valg af dirigent.

Pkt. 2.

BYGNING AF NYT KLUBHUS.

Medlemmerne anmodes om — som meddelt andet steds i bladet — at gøre sig bekendt med de i klubhuset ophængte
tegninger samt modellen af vort nye klubhus. — Bestyrelsen anmoder indtrængende medlemmerne om at møde op
på denne ekstraordinære generalforsamling under hensyn til sagens store betydning for Sundby Sejl-Forening.
Bestyrelsen.
,#\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAA/IAAAAAAA/V\AAAAAAAA/VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/\AAA/
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Et trip sydover med M/B „Inga"
af K. M. Nielsen

(Vignetter af forfatteren.)
Det koster 35 øre for første mand og 10
øre
for hver af de følgende, så for os blev
Kalle havde lovet os, at vi skulle få rejer
til frokost i Nyord, han havde lavet en del det 65 øre.
arbejde for en fiskegrosserer i København,
Det første vi lagde mærke til, da vi kom
som får sine rejer fra Nyord og ål fra Kalle indenfor, var et stort dybt hul, og konen
have, så Kalle kunne bare gå op til en be fortalte, at her blev krigsfangerne i sin tid
stemt fisker, så ville han få rejer og ål styrtet ned. Vi steg op ad trapperne til
gratis. Han gik i land og fandt manden, — toppen, hvor der var en herlig udsigt over
og hen på aftenen kom en dreng ned til os byen og omegnen. Helt oppe sad den for
med en V2 spand rejer. Næste dag fik vi gyldte gås, i sin tid var gåsen af det pure
vel nok en frokost, jeg har aldrig før fråd guld, men den røvede Erik af Pommern.
set i rejer som til denne frokost, og de Vi tog nogle fotos og travede lidt rundt i
skulle jo svømme, så der vankede jo snapse byen.
til. —
Da vi startede turen var vi blevet enige
Vi havde jo nu nået målet Nyord, men om at dele alle udgifterne, og nu var mine
fandt nu på, at vi ville lidt længere sydpå seler gået i stykker, så jeg mente, at det
og ved 11-tiden løb vi ud af havnen og var bedst at få et par nye, altså til halv
satte kurs mod Kallehave, og efter en times pris, men det protesterede Kalle kraftigt
sejlads havde vi broen, som forbinder Sjæl imod, og trods forretningens medhold måtte
land og Møen, foran os, rundede hjørnet og jeg selv betale mine seler.
løb ind i havnen ved Kallehave.
Pigerne ville have stegt ål til middag, og
Kalle spurter i land og finder sin fisker og
kommer tilbage med en spand, hvori ligger
ti store tykke ål og spræller. Jeg hjælper
Kalle med at slagte og flå fem af dem, og
Kalle går tilbage med de fem til fiskeren,
og fortæller ham, at vi aldrig ville få spist
dem alle. Mens vi så sad og spiste en rigtig
ålemiddag, kom pigerne i tanker om, at vi
skulle have slagtet alle ålene, købt en
krukke og saltet de fem ned, men dette
Badestedet
Nyord.
forslag kom jo for sent.
Da vi havde nydt en god cigar, beslut
Vi lå ikke så godt ved kajen, det blæste
tede vi at fortsætte, og „Inga" stod ud af
Havnen og gled ind under den store stålbro, ret meget, så vi bestemte os til at sejle ved
hvor folk stod højt oppe og vinkede ned 1-tiden fra Vordingborg, og næste mål var
til os. Vort næste mål var byen med „Gåse så Stege på Møen. Nu skulle vi tilbage
tårnet", Vordingborg. Sejladsen gik ud og under Kallehave broen igen og lidt før vi
ind mellem småøer, hele tiden efter sø kom til den stoppede motoren for første
mærker for at have vand nok under kølen, gang, og ikke uden grund, da tanken var
vi sejlede forbi Bogø, Tærø, Farø og smuk løbet tør for benzin. Men vi havde forsyning
ke skove og så omsider Storstrømsbroen i ombord, så et øjeblik efter snurrede den
hele dens imponerende længde, og var snart igen. Mutter styrede „Inga" ind under bro
i Vordingborg, hvor vi fandt en nogenlunde en og ved 3-tiden løb vi ind i Steges nye
god kajplads og fortøjede „Inga" for natten. lystbådehavn.
(Fortsat fra forrige nr.)

Vordingborg er en ejendomjnelig by med
små, lave huse og smalle gader. Efter en
god nats søvn og morgenkaffe, gik vi alle
fem i land for at se os om. Gåsetårnet lig
ger på et ret stort areal med ruinerne af
gamle metertykke fæstningsmure helt om
kranset af voldgrave. En del af disse er
udtørrede og en flok fredede dådyr græs
sedes der med deres kid.
Vi skal op i tårnet, og går hen til døren
og trækker i en udspændt snor, som får
en klokke til at kime henne i et hus, hvor
fra en kone kommer og lukker op for os.

Gammel gård på Nyord.

kunne se, og gik ned på langsom fart. Efter
en god times forløb lå vi godt fortøjet i
havnen ved Nyord igen, og nu skulle vi
rigtig tage den med ro, nu havde vi sejlet
lidt rundt, og vi skulle jo ikke hjem før
søndag, og skulle det knibe havde vi endnu
8 dage at tage af. Det blæste nu også op
nærmest til en storm, og vi kom da heller
ikke fra Nyord før søndag. Tiden gik med
at bade, trave rundt på øen, spise og sove,
og ellers sludre med øens befolkning, af
hvilke vi blev gode venner med mange. En
aften var vi til kaffe hos øens købmand.
Vore piger var flinke til at skaffe og lave
mad, de købte kartofler, jordbær og kyllin
ger på en gård, hvis ejer bar det underlige
navn „Lolle". Smør købte de på mejeriet
og ellers andet fornødent hos købmanden.

Det halve af Nyord er frodigt højland og
her ligger en halv snes gårde klinet lige
op ad hinanden sammen med fiskernes huse.
Kirken ligger midt i klyngen og er ejen
dommelig ved, at den er helt rund. Der var
mange frugttræer i haverne, men de var
sørgelige at se på, helt omspundne af sort
spind, men det blev der ikke gjort noget
for. Den anden halvdel af øen er flad eng,
hvor der udfolder sig et rigt fugleliv, bl. a.
store flokke af svaner. Midt på øen ligger
kirkegården, og en dag spadserede vi derud
og videre over engene til Ulfshale, det smal
le farvand mellem Nyord og Møen. Kirke
gården ligger mellem en gruppe træer, den
er 150 år gammel, og med grønt græs over
det hele på nær gangene, som var fint rev
ne. Vi traf en af øens lodser deroppe, han
gik og puslede ved sin kones gravsted, han
viste os et gravsted, hvor der lå 8 englæn
dere. Under en stormflod i 1872 strandede
et engelsk barkskib helt inde på engene og
Nu var det meningen, at vi næste dag
alle druknede, 8 af dem ligger her, som
skulle tage med bus ud til Møens klint,
der også står at læse.
mjen kajforholdene var ikke gode, der var
Han fortalte også om et tysk minefartøj,
langt at gå på indkøb, og vejret var heller
ikke godt, så ved en kaffetår bestemte vi som sprang i luften herude mellem Møen
os til at stikke af igen og sejle til Nyord. og Stevns klint under den sidste krig. Ud
Det så ikke godt ud med vejret, det var for Ulfshale ligger en sandbanke, som er
begyndt at buldre lidt, og da vi var godt tør under ebbe, og denne sandbanke nåede
og vel ude af havnen fik vi en regulær tor 29 af tyskerne levende ind på, men da
denbyge. Vi havde set at postbåden mellem fiskerne fra Nyord opdagede dem og nåede
Nyord og Stege, „Røret", gik nord om Lind derud, var de alle frossen ihjel. Man kunne
holmen, og vi stak så samme vej, men det se, hvorledes de havde kravlet rundt i san
lynede, tordnede og regnede, så vi intet det. De blev samlet op og begravet i Stege,
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men er senere gravet op igen og ført til mod Dragør. Vi opdagede snart, at vejr
København, hvor de nu ligger på Vestre guderne ikke ville være os så gode som
kirkegård.
ventet, det begyndte at blæse mere og mere
Vi lå sammen med et par andre lystfar op og inden vi var nået halvvejen viste
tøjer, een af dem havde været på grund „Rasmus" arrigt tænder. Men „Inga" går
oppe i Bøgestrømmen, men kom da flot godt i søen, så jeg mente ikke det var nød
igen ved egen hjælp, de havde et par små vendigt at vende om. Pigerne pakkede sig
piger med, og en aften faldt en af dem godt ind i tæpper for ikke at fryse, jeg
overbord, manden sprang resolut udenbords passede styringen, men ingen var søsyge
og fik hende ombord igen. Selv om det blæ eller bange.
„Inga" stampede godt fremover og snart
ste godt, så var solen dog fremme hver dag,
vi tog nogle fotos og jeg fik lidt i min skit dukkede Amagerlandet op og det virker jo
sebog, men vi skulle jo snart se at komme stimulerende på pigerne, og 4% time efter,
at vi forlod Rødvig løb vi ind i Dragør havn.
nord på igen.
Nu trængte vi alle til morgenkaffen og
„Sussi" til at løfte ben, så Kalle, jeg og
„Sussi" stak op efter nybagte rundstykker
og så en 3—4 kopper kaffe hver, det smagte
vel nok. Kalle og jeg fik os barberet og
—
smukseret og pigerne ordnet hår og rene
kjoler på. Vi sad ved en røg og sludrede lidt
og kl. 11 stod vi ud af Dragør havn, kl. 12
I Køge bugt.
løb vi ind i m/s „Inga"s hjemlige havn •—
Sundby Sejl-Forening.
Søndag ved middagstid var blæsten stil
Turen var endt, det blev til 9 dage, men
net lidt af og kl. 4 sagde vi farvel til Nyord „Inga" havde vist, at den trods sin liden
og stod ud af havnen, medens vore Nyords- hed, kunne bruges til andet end torskevenner vinkede farvel til os. Det gik nu op pilkeri. Ikke een gang svigtede motoren,
gennem Bøgestrømmen igen og hjemefter. og vi havde ialt brugt for 72 kr. benzin.
K. M. Nielsen.
Da vi kom op i Fakse bugt blæste det lidt
op igen og Rasmus viste tænder. Efter 3
timers sejlads nåede vi op til Stevns klint
og løb ind i Rødvig havn, hvor der nu lå
mange lystsejlere, deriblandt en del sven
skere. Nu havde vi strækket over Køge
Der har efterhånden ophobet sig en del
bugt tilbage, og dertil ønskede vi jo mode
gamle bukke, afdækningsmateriel (tagpla
rat vejr. Vinden var nu løjet lidt af igen,
der) o. 1., som tilsyneladende ingen ejer har.
og hvis det holdt sig, ville vi stå tidligt op
Medlemmer, der har sådant materiale
mandag morgen og stikke til søs for at nå
henstående på pladsen, bedes træffe aftale
Dragør inden dagsblæsten begyndte. Vi for
med pladsmanden, der så vil anvise plads
tøjede for natten og sad og nød aftenen
til dette.
ombord, nogle af de svenske sejlere sang
Materiel, hvorom ikke er rettet henven
og spillede mandolin og dragspel, og det delse til pladsmanden senest den 15. marts,
var ret en hyggelig aften.
vil blive fjernet.
Jeg vågnede ved 2,30 tiden, da det be
Havneudvalget.
gyndte at lysne, og da var allerede nogle af
sejlerne stukket af. Vi fik teltet rigget af,
fyldt benzin på, og kl. 3 stod vi ud af hav
nen og hjemover, uden at give os tid til at
drikke morgenkaffe. Efter beregningen
Det er trist at se, at flere af de nye
skulle vi kunne være i Dragør i løbet af fire
stikkontakter allerede er blevet ødelagt af
timer. Vi satte god fart på „Inga" og snart
vandaler.
rundede vi klinten og fyret og satte kurs
Det kan da ikke tænkes at være personer,
der har tilknytning til Sundby Sejl-For
ening
Havneudvalget.

Oprydning på pladsen

Vandalisme

Stikkontakterne
Rejsen er endt.
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Sejladschefen
går
Som medlemmerne vil se i indkaldelsen
til den ordinære generalforsamling ønsker
vor sejladschef Robert Frisch ikke at mod
tage genvalg.
Robert Frisch mener ikke — på grund
af meget privat arbejde — at kunne vare
tage posten som sejladschef på en for ham
selv tilfredsstillende måde.
Allerede i efteråret gav Robert Frisch os
et praj, og der blev også givet meddelelse
herom her i bladet.
Nu haster det imidlertid med at finde en
afløser til jobbet, og bestyrelsen anmoder
derfor medlemmerne om at fremkomme
med forslag til en ny sejladschef.
Robert Frisch har lovet at ville yde sin
efterfølger al den hjælp, der eventuelt
skulle blive nødvendig.
W. T. R.

NY MAND
Umiddelbart inden bladet gik i trykken,
har vi modtaget meddelelse om, at V. Lin.
demann eventuelt er villig til at lade sig
opstille som Robert Frisch's efterfølger,
som sejladschef.
Lindemann er jo en kendt skikkelse inden
for Sundby Sejl-Forening, og inden for sejl
sporten iøvrigt, og en meget aktiv sejl
sportsmand, — det ville glæde mange at få
lejlighed til at byde Lindemann velkommen.
Red.

Robert Frisch går
Det er med beklagelse jeg erfarer, at
Robert Frisch ønsker at trække sig tilbage,
selv om jeg naturligvis forstår, at det, at
sidde i en stor forenings bestyrelse, er et
arbejde, som kræver sin mand og tager en
masse af hans tid, —i og Robert Frisch er
jo et af den slags mennesker, der ikke bry
der sig om kun at kunne gøre en ting halvt.
Han vil enten gå hundrede procent ind for
en opgave eller helt lade den ligge og over
lade til en anden, som mener at have bedre
tid, at overtage posten.
Men tak for din indsats, Robert, og jeg
ved, vi er mange i foreningen, som stadig
regner med dig på andre felter.
Thorkil Langelund.

UHA

Opmærksomheden henledes på, at der til
de nye stikkontakter skal anvendes speci
(Hørt i klubhuset.)
elle stik.
Når man nu kan få syet skjorter
Disse kan købes hos pladsmanden.
af et stof, som ikke skal stryges, må man
Havneudvalget. vil også kunne få syet sejl, som ikke skal.
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Der sad to mænd og diskuterede
politik, højrøstede som et par politi
ske kandestøbere søgte de at overbe
vise hinanden om deres personlige
mening, medens en tredje vandrede
op og ned ad gulvet og lyttede og
hørte på med et anspændt udtryk i
ansigtet af og til fejende dem af
med en håndbevægelse eller heppende
dem op til at fortsætte deres diskus
sion, somme tider med mørkt, tilluk
ket ansigt, og somme tider med et
opklarende smil, som om han ville
sige: „Det var godt sagt, det der."
Så slog pianisten et par akkorder
an, og en pige gav sig ; med store,
undrende øjne til at fortælle, at „der
er så meget, man ikke må", — en
mand stod og hang op ad en støtte
og fremmumlede en dybsindig mono
log, — en pige sprang og og smeldede
en vise ud, så det gjaldede i det store

rum, — to af herrerne gav sig til at
synge en duet sammen, — så to af
damerne, —> så stod et sødt, ungdom
meligt par og sang om „den farlige
ungdom", — det gik slag i slag med
pep og humør og fart over de skrå
brædder, — og da bladets medarbej
der endelig langsomt forvandt chok
ket over at være dumpet ned midt i
prøverne på årets store revy( som
skal have premiere allerede den 2.
m)arts, og begyndte at fatte lidt af,
hvad det egentlig var der foregik,
var revyens instruktør i fuld gang
med at vise, hvorledes en ny sang
skulle foredrages, så publikum lige
akkurat nåede at opfatte pointen i
den og ikke spor mere, og hvorledes
man skal gå og stå og i det hele taget
bevæge sig på en scenei så det ser
naturligt ud fra tilskuerpladsen.
Og medens instruktøren med den

ene hånd dirigerede orkester og de
optrædende, og hans veloplagthed
smittede af på de andre, så de præ
sterede det bedste, fik vi et par facts
til bladet:
Revyforfatteren Tonny Nielsen har
skrevet revyen, ligesom han også har
stået for instruktionen.
Musikken er arrangeret af piani
sten Knud Hansen, som også har
skrevet flere af melodierne.
Dekorationerne er udført af deko
rationsmaleren Robert Frisch.
I sufflørkassen sidder Magda Frisch.
De medvirkende på scenen er da
merne: Lis Thun og Erna Nielsen, og
herrerne: Egon Henriksen,
Jensen,

Poul

Andersen

og

Jørgen
Carlo

Svendsen.

Det omspændende program kommer til at se sådan ud:

„VORE EGNE MANDARINER"
J.

-

0£,e\>yer>

* 2. A F D E L I N G :
Poul og Egon
1. Præsentation
Hele ensemblet * 12. Lidt politik
Egon
2. Velkommen
Erna * 13. Undskyld jeg spør'
Jørgen
3. Alt for skatten ... Lis, Poul, Jørgen, Carlo * 14. En lille tår
Lis
4. Ta' dig sammen
Carlo og Egon * 15. Årligt udsalg
Erna
16.
Gammel
strand
—
5. Der er så meget
Lis *
Poul
6. Go' mor'n
Poul * 17. Den første
Egon og Carlo
7. Fæn'monalt
Jørgen * 18. To af de største ...
Erna og Lis
8. Farlig ungdom
Lis og Jørgen * 19. De't godt gjort
Poul, Jørgen og Carlo
9. Ej beskrives
Carlo * 20. Valkyrie
Egon
10. Kom til mig
Erna, * 21. Noget for damerne
Alle
II. Mona Lisa
Lis1 * 22. Finale
I. A F D E L I N G :

Revyen har premiere LØRDAG DEN 2. MARTS 1957 KL. 19,30 præcis i Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11, og billetter fås som sædvanlig hos bestyrelsen og i klubhuset og koster kroner 3,00.
Efter forestillingen spiller

GAMBYS POPULÆRE ORKESTER
BALTEGN LØSES I SALEN a KR. 1,50.

Kom i god tid, der begyndes præcis, — på gensyn!

op til dans.
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dene ved miasten og blive hængende med
fødderne ude i vandet.
Jeg lod, som om jeg ikke så det. Lod,
som om det skulle være sådan — som om
det var en dagligdags begivenhed på et
skib, at man tabte sin foregast, for jeg
vidste jo fra mig selv, at han bare ville
føle sig flov over sin kluntethed, hvis han
troede, jeg holdt øje med ham. Og jeg vid
ste også at han ikke ville have den samme
glæde af bare at sidde nede i cockpittet og
få en sejltur som af at få lov at hjælpe til.
Han skulle have lov til at bevæge sig rundt
på skibet og bilde sig selv en hel masse ind.
„Se så at blive færdig deroppe!"

af R O L L O
Skibet gik rundt for vinden, sejlene
blafrede så faldt det til, lagde sig kælent
over og gik fremad.
„Skyl ankeret rent, klap det sammen og
stuv det nedenunder."
Han gryntede et eller andet til svar,
drengen deroppe på fordækket, åbenbart
havde han besvær med det tunge anker,
men jeg måtte slå et slag for at komme
ud af havnen og råbte op til ham om at
holde sig fast og lade være med at stå i
vejen for fokken.
Han havde aldrig været ude at sejle før,
m^n han havde siddet deroppe på broen og
set ned på mig med store øjne, og jeg havde
ikke kunnet lade være med at sige netop
det, han af hele sit hjerte ønskede, jeg

skulle sige: „Vil du med?"
„Med —i ja — ja, det vil jeg gerne."
Forgæves havde han søgt at skjule sin
glæde og iver, forsøgt at virke voksen og
overlegen, men han dirrede let af denne
nervøse spænding og forventning, man altid
føler den første gang, man er om bord på
en sejlbåd, og sejlene står over en og slår
i vinden. Nu lå han oppe på fordækket og
baksede med ankeret.
„Pas lige på fokken, kammerat?" råbte
jeg op til ham, men idet jeg halede den i
læ, var han på et hængende hår nær røget
udenbords. Sejlet puffede til ham, og da
han søgte hen mod masten, pressede skødet
mod hans ben og fik ham til at synke i knæ.
Han nåede lige at få slået en hånd i fal

Vinden var i aftagende, men der stod en
hel del sø udenfor. Jeg regnede med at få
lidt sjov lige i havnehullet og ville have ham
ned til mig. Forpustet, mere af spænding
end af overanstrengelse, kom han kravlende
ned, stemte fødderne mod kistebænken
overfor og holdt sig fast i cockpitkarmen
med albuerne.
Vi havde vinden lige tværs og smed til,
så det læ dæk var under vandet, gik klos
op ad miolehovedet, og den første sø ramte
os brutalt, idet vi stak næsen udenfor; den
sendte sit hårde sprøjt op over forskibet
og fik drengen til at dukke sig og den næste
sø løftede os op og bar os fem.seks meter
sidelæns, men da den tredje sø tog tilløb
for at smadre os ind mod det andet mole
hoved, var vi ude og klar af havnen.
Vi sagde ikke meget til hinanden, dren
gen og jeg, der var jo egentlig ikke noget
at sige. Båden satte i søen, tog af og til
et sprøjt indover helt op til sejlene, og de
hårde, tunge dråber trummede hen over
ruftaget. Han sad bare ligesom jeg og
fulgte med i bådens bevægelser, så ud mod
bølgerne, der kom glidende efter hinanden,
så hvorledes toppen brækkede, rutsjede
ned i dalen, og tilintetgjorde sig selv i et
kogende skum, medens dens efterfølger
løftede sig op og kastede sig fremover.
Forfølgende og forfulgt igen og igen.
Vi sad bare og sejlede, oplevede hav og
skib og så frem under sejlet uden at sige
noget og nåede rundt pynten om Kronborg,
hvor vi kom i smult vande og fik en mere
rolig sejlads. Sveriges kyst løb ud i en grå
blå stribe og flød næsten sammen med øen
dernede i syd, småbyernes huse lå samlede
om teglværkernes høje skorstene, lerskræn
terne hævede sig og, og markerne tegnede
deres gule og grønne tavl ud over de lange
bakker.
Han så vel det samme som jeg, drengen,
men sikkert alligevel på en anden måde.
Tingene forandrer sig måske ikke, himmel
og vand vil vel altid være så nogenlunde
ens gennem tiderne, men måden at se det
på en anden, når man er en knægt på 12—
13 år, der første gang befinder sig om bord
på et sejlskib langt ude på havet. I selskab
med en skægget skipper, som ingenting
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siger, men bare sidder og- nynner, gennem
sin korte pibe.
Hvorfor skulle jeg tale til ham og øde
lægge turen for ham? Jeg kunne jo kun
fortælle ham, hvad øen hed, vi så vokse op
af havet forude, fortælle ham om den store
astronom, som havde boet dér og udforsket
himmelhvælvingen, og en hel masse andre
ting, som han meget bedre kunne få oplys
ning om i skolen. Hvorfor skulle jeg ikke
lade ham sidde og drømme om en tropeø
med vajende palmer og skummende bræn
ding over koralrevet — hvorfor ikke bare
sejle og drømme, styre lige lukt løs på
eventyrøen derude og glæde os til at gøre
landgang på en ukendt kyst og opdage
nyt land?
Vi sejlede bare, drengen og jeg, ikke an
det. Sad og sejlede uden at kende hinandens
navne. Han kaldte mig Rollo, som han hav
de set, der stod på redningskransen. Jeg
kaldte ham „foregast", og det fik ham til
at føle sig stolt og lykkelig. Det fik ham
til at føle, at han hørte til på skibet, at han
var sømand og ikke bare en tilfældig gæst,
der fik sig en sejltur i en fremmed mands
båd. Og vi sejlede med udfirede skøder og
vinden agten på tværs. Fokken stod og luf
fede i læ af storsejlet og havde ikke meget
at bestille, og søerne blev lange og bløde.
„Jeg synes det flover," sagde jeg, mere
til mig selv end til ham.
„Jaeh," sagde han og så op ad sejlet
som for at finde ud af, hvad jeg mente.
„Der bliver mindre og mindre luft."
„Jaeh —?"
„Den holder vel, til vi når ind til Båckviken, håber jeg."
Han nikkede samstemmende.
Men den holdt ikke. Det flovede mere
og mere, til sidst døde vinden helt. Sundet
glattede sig ud og lå fuldstændig blankt
og stille. Sejlene hang slatne og livløse,
storskødet slæbte i vandet.
Drengen satte sig op på fordækket og
så efter en måge, som roede sig omkring
et stykke fra os. Han lagde sig ud over
siden og forsøgte at finde ud af, hvor langt
der var ned til bunden, prøvede på at fiske
en gople op med bådshagen, og da det mis
lykkedes, harpunerede han den og var ved
at tabe bådshagen i vandet. Så opgav han
det og stillede sig helt forude med fokke
staget løbende op under sin armhule, læne
de sig op ad sejlet og stirrede drømmende
ned mod øen, som var så nær, at han troede
at kunne se folk gå derinde foran husene og
det lille fyrtårn nedenfor de høje bakker.
Jeg trøstede ham med, at vinden nok
snart ville komme igen. „Den hviler sig
bare," sagde jeg. „Om lidt har vi den sprin
gende fra en helt anden kart, kåd og lystig
— vi skal nok få vores kaffe i Båckviken
og også nok komme hjem igen."
Og den kom pludselig. Vandfladen kruse
des nede i syd, blev mørk og levende, en
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lille sky gemte solen, så kom det første
pust. Storskødet løb knirkende gennem
blokkene, da bommen svingede ud, fokken
fangede pustet og drejede båden rundt, og
jeg kaldte drengen ned til mig.
„Gør fokken los og hal den i den anden
side, foregast," befordrede jeg ham. „Så
stramt du kan."
Jeg skævede til ham, mens jeg selv hale
de storskødet. Vinden fyldte det store sejl
og krængede båden over, drengen lå med
hænder og arme under vandet for at gøre
fast om klampen på dækket.
Vi sejlede. Det var en dejlig befriende
følelse efter at have ligget og drevet uvirk
somme i en times tid. Vi bevægede os frem
over, arbejdede atter med båden, følte den
leve under os, og vinden kom i kåde pust
og tvang det læ dæk under vand. Og mens
jeg rendte langs øens nordkyst og over mod
Båstad-husene, lærte jeg min foregast,
hvorledes man laver et slipstik, så man med
et let ryk kan slippe luften ud af forsejlet.
Da vi vendte, kunne vi nemt holde Båck
viken havnefyr op, og vi havde fart nok til
kunne rende til broen for opskuddet med
blafrende sejl og fik droppet ankeret, tilpas
langt ude i havnen. Drengen tog imod stor
sejlet, da jeg lod det suse ned, slog det om
bommen og halede skødet tot, mens jeg
slog et par bændler om sejlet og ordnede
fokken. Da vi gik ind ad broen, tog han
lange skridt og gjorde sig umage for at
holde trit med mig, og da jeg stoppede et
øjeblik for at snakke med havnefogeden,
gik han videre over på den lille kafé og
havde bestilt kaffe og brød, da jeg kom.
Han var „Deepwatersailor", langturssømand, som havde landlov og var på bevært
ning i en fremmed havn sammen med sin
skipper, og naturligvis kunne han ikke
sidde stille ret meget længere, end til han
havde drukket sin kaffe. Så drev han om
på havnepladsen og så sig om, hev op i
bukserne og spyttede langspyt, så savlet
drev ham ned ad skjorten.
Men jeg havde siddet og luret på vinden.
Den var kørt en halv omgang og stod nu i
sit gamle hjørne, hvor den havde stået de
sidste dage. Frisk til stiv.
Drengen sprang op fra bænken foran
kiosken, da jeg kom gående. „Skal vi
hjemad?"
Jeg nikkede og så op mod standeren:
„Måske burde vi rulle et par omgange om
bommen, dog — lad os bare se at komme
af sted. Hvis ikke det bliver værre, end det
ser ud, kan vi vist godt bære fuldt."
Vi var i læ op langs øen, men oppe ved
fyret blev jeg klar over, at vi havde for
store sejl. Da den første sø væltede sig
over os, blev vi våde til skindet begge to,
og" jeg gik så tæt til vinden, at sejlene
sjævrede, og jeg fik sejlet vinden ud af det
og stod og stampede uden at komme nogen
vegne. Da vi atter faldt til, skete det med
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brask og bram, og da jeg lod storskødet
løbe ud for at få båden til at rette sig,
opnåede vi ikke at få styrefart, så vi kunne
rette op, men lå og skvulpede sideværts i
søen, indtil jeg omsider fik hold på skuden
og atter kom ind på kursen.
Drengen var en lille smule betænkelig,
da jeg bad ham overtage rorpinden. „Bare
hold lige på Kronborg og bliv ikke nervøs,
fordi vi tager en sø over."
Han stirrede langt efter mig, da jeg løb
frem på dækket for at bjærge fokken, og
jeg var en smule nervøs for ham, da jeg lå
helt forude og sloges med det genstridige
cejl. Så gravede „RJOIIO" stævnen ned i en
sø, jeg flød et øjeblik over skibet og faldt
så hårdt ned på dækket og slog benene.
Jeg så tilbage mod drengen som havde
stemt fødderne mod den læ cockpitkarm og
havde begge hænder på rorpinden. Bag ham
brølede søen bort i skummende raseri —
der var angst i drengens øjne og jeg råbte
opmuntrende ned til ham: „Det var en
ordentlig kammarat hvad?"
Jeg lod faldet blive forude ved staget,
smed det våde sejl ned i skumkisten og
lagde mig på knæ ved masten: „Slip bare
det hele!" råbte jeg ned til drengen, som
skrækslagen og uforstående stirrede op på
mig. „Bare giv slip, og gå så hellere neden
under et øjeblik."
Bommien teede sig som en vanvittig, da
han slap skødet, og vinden blæste ud af
sejlet. Dugen slog og smældede, da jeg
langsorrut firede af på storsejlsfaldet og med
rebeapparatet drejede bommen rund. Da
sejlet var en tredjedel nede af masten, slog
jeg palen om på den anden side af tand
hjulet og strakte sejlet. Båden rullede side
læns i søerne, og masten svingede som et
pendul.
Drengen stod i lugekarmen og holdt sig
fast med begge hænder. Han så ud, som
om han var ved at blive søsyg, knægten
så op på mig med store bange øjne.
„Bare bliv nedenunder!" råbte jeg, idet
jeg lod mig falde frem over dækket for at
hægte storfokken på. Klemmende knæene
om palstøtten og hængende i den ene årm
lykkedes det mig omsider at få det lille
piskende sejl gjort fast og op. Hurtigt ar
bejdede jeg mig ned til drengen.
„Så, sømand, nu tror jeg, vi har fået
tæmmet hende," lo jeg og halede skøderne.
Vinden fyldte sejlene, og jeg styrede løs
på Sjælland.
„Hun ligger fint på roret nu!" råbte jeg
opmuntrende. „Hun kan styres med én
finger."
Drengen nikkede mat og glemte at dukke
sig for et sprøjt.
„Vi render over under Sjælland," vedblev
jeg for at heppe ham lidt op. „Der kommer
vi i læ af land og får et fint trip hjemover."
Han nikkede igen uden at svare.
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Han må have haft en særlig- måde at sige
det på, for pigerne så lidt på hinanden, og
svarede så, at det kunne de jo gøre, hvis
de syntes, at vejret ikke var godt. Ja, for
stå det hvem der kan, det jeg ikke kunne
klare på flere år det klarede han ved den
bemærkning, og nu kom der gang i snak
ketøjet. Turen blev planlagt i alle enkelt
heder med forbehold på vejr og vind selv
følgelig. Skipper skulle have en foregast
med, og han havde på det tidspunkt ingen,
men det gik senere i orden. Skipperen på
mb. „Yrsa" ville også gerne med, men vid
ste ikke, om han kunne få ferie på samme
tid som vi andre, men alt dette føjede sig
tilsidst, d. v. s., da vi startede var vi kun
„Ino" og „Gubbe". Arbejdet havde alligevel
sinket „Yrsa".skipperen, så han ikke kunne
starte sammen med os. Men vi havde aftalt
at vente efter ham i Falsterbo-kanalen.

Ystad.
Klokken var 14,30 den 4. juli 1953, da vi
sejlede ud fra SSF, og vi var heldige med
vejret over bugten, det blæste lidt fra NV,
men vi nåede over til det afmærkede løb
ind til Falsterbo-kanalen inden det friske
de mere op. Ankom kl. 17,30, spiste aftens
mad og gik på molen og spejdede ud efter
„Yrsa", nu blæste det godt, men stadig fra
NV. Mon de kom ? Ja, endelig kom de, med
søen agten om styrbord strøg de ind i læ
af molen. Det havde blæst så meget, da de
startede hjemmefra, at de var taget et svip
ind i Dragør havn for at se om vi havde
søgt læ der. Nu var alle 3 både samlede og
turen kunne begynde, vi var glade for NVvinden, for vi kunne fortsætte til Trelleborg
i læ af svenskekysten og afgik kl. 19,30, og
var i Trelleborg kl. 20,45.
Det var en morsom tur gennem kanalen,
livlig trafik af alle mulige skibe, vi så vores
gamle Knippelsbro, der ligger derovre, gå
op og ned ustandselig. Den sydlige del af
kanalen er ret smal, og gennem hele kana
len skal man gå med nedsat fart. Ankom
met til Trelleborg gik vi ind i det nordvest
lige hjørne af havnen vi mente der var mest
læ, men det blev alligevel en urolig nat, for
vinden drejede mere vestlig, og tidlig næste
mjorgen smed vi fortøjningerne og gik ind
i den lille fiskerihavn, og godt at vi gjorde
det, for i løbet af dagen friskede vinden op
til 10 sekundmeter, samtidig med at den

gik lidt sydligere, så nu stod søen ret ind
i det store havnebassin, hvor vi først lå.
Men op at gå tur skulle vi, selvom grus og
sand røg os om ørene. Nede på Strandpro
menaden stod en stor broncestatue af en
badenymfe, hun stod og svajede i vinden
akkurat som om hun lige skulle til at sætte
af til et spring i vandet.
Jeg kan godt lide at ligge indeblæst i
fremmed havn, for man får set noget af
byen og oplandet, hvad man jo ellers ikke
har tid til, når man kun er på gennemrejse.
Mandag var vinden taget af igen, og turen
gik videre til Ystad, hvortil vi ankom kl.
15,00, efter en dejlig tur langs svenske
kysten. Her går 10 meter kurven meget tæt
langs kysten, og da denne er ren for sten,
kan man krybe helt ind under land, det er
der også en vis charme ved, selv om man
kun skal gøre det i stille vejr eller fralands
vind. Jeg husker fra denne tur, at vi to
motorbåde ankrede op en lille times tid, dels
for at spise frokost og dels for at vente
efter „Ino", der gik for sejl for en svag
vestlig vind. Han havde på dette tidspunkt
endnu sin lille hjælpemotor i, og den var
ikke særlig stærk. Barometret stod på 755
og faldende, så vi var klar over, at der var
noget i vente, og det kom også næste dag.
Trelleborg var en urolig havn, men der
fandt vi dog læ. I Ystad flyttede vi flere
gange, indtil vi omsider fandt læ ovre ved
rutebåden i det vestlige hjørne af havnen.
Men da båden til Rønne, som pigerne skulle
med, først afgik torsdag, havde vi god tid
til at vente efter sejlvejr. Der var bare det
kedelige ved det, at på den tid rasede der en
grim tyfusepidemi i Sverige, så vi havde
taget ekstra ferskvand ombord hjemmefra,
men det var ved at slippe op. Svenskerne
forsikrede os dog om, at det ikke var van
det, der spredte smitten, men derimod mæl-

Med kurs ØSØ over Østersøen.
ken, og kun langt nord på, så vi blev be
roligede.
Torsdag morgen havde vinden lagt sig.
Heldet var stadig med os. Selvom søen sta
dig var høj, var broddet væk, så da pigerne
var vel anbragt i rutebåden og der nu kun
var sejlvant mandskab, deriblandt 3 af vore
raske sejlsportspiger, der ikke var bange
for „at tage en tørn", tilbage i bådene, star
tede vi på det sidste stræk til Bornholm
kl. 8,45, kurs OtS *4 S. til vi havde Sandhammeren tværs om bagbord, derefter SO,
12 sømil og så O til Hammerhavn. Vinden
var SV, styrke 4—6, solskin med byger.
Da ,,Ino"-skipperen ikke ville lide den
tort, at vi skulle vente efter ham igen,
havde han sat sin genua-fok, men det blev
for meget for „Ino", som rendte stævnen i
søen, og så måtte skipper på fordækket og
bjerge fokken, og det var et kostelig syn
at se ham i vand til livet, da „Ino" stak
snuden i søen. Så kom krydsfokken op, og
det gik bedre, ja det gik så godt, at han
løb fra os. Men han gjorde en sydligere
kurs end planlagt, og det kunne vi ikke for
stå, vi talte om, at det kunne jo være, at
han ville overraske pigerne ved at gå til
Rønne for at modtage dem, det kunne nås,
for båden afgik først fra Ystad ved mid

Gudhjem havn.
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så vi nød synet af de sorte klipper, der
rejste sig lodret op af vandet, og indsejlin
gen til det oplyste Sandvig er der ingen af
os, der glemmer.
Sandvig havn er en dejlig lille havn at
ligge i, sprængt ind i klippen, selv den ene
mole er klippe. Et dejligt centralt sted for
udflugter. Vi lå der i flere dage, dels på
grund af vejret men mest for stedets skøn
hed. Vi travede over Hammeren til Krystal
søen, der ligger oppe i klippen, til Salomons
kapel, var oppe i fyret for at nyde udsigten
langt ned over øen og nordpå langt over til
Sverige. Skrev vore navne i gæstebogen,
og gik videre til stenbruddet. En eftermid
dag sad vi nede ved kysten, på klipperne
på det nordligste af Bornholm, det blæste
godt fra NV og søen brølede ind mod klip
perne, så røgvandet slog højt op om skæ
rene, — utroligt at man havde kunnet sejle
der for få dage siden.

Sæne havn.
dagstid. Vinden lagde sig noget, og vi kom
på siden af ham, og fik forklaringen: Han
var bange for en nordgående strøm langs
bornholmskysten, der kunne sætte ham, så
han kunne risikere at skulle ligge og hugge
op mod den. Det tænker man som motor
bådsmand jo sjældent på Vi holdt nu kurs
lige mod Hasle, og det var godt, at vi gjorde
det, for nede fra syd kom der en væmmelig
sort sky i „en pose møg", som vi kaldte det,
og da vi fik den over os ændrede vi kurs,
og med den agten ind fløj vi lige ind i
Hammerhavnen. Klokken var da 15,30.
Det er en smuk indsejling til Sæne hav
nen, som den jo hedder, klipperne lodret op
af havet, strækkende sig sydpå, Døvehove
derne, Den våde ovn og Hammerhus' rui
ner på toppeni havnen med de græsklædte
skrænter og Hammerknuden mod nord. •—
Solskinnet og skyggerne af skyer der for
over hele panoramaet, gav det hele et be
tagende syn. Bornholm bød os velkommen
med al sin skønhed, men også på anden
måde blev vi budt velkommen. Da vi lå et
par sømil ude fra kysten, så vi en sejler,
der var ved at runde Hammerknuden han
førte Sundby stander, og da man ikke er
forvænt med at se vor stander udenfor de
traditionelle feriesteder, vakte det en vis
interesse ombord. Det gjorde det også hos
sejleren, han så jo ikke blot en stander,
men hele tre, så han stagvendte og stod ned
mod os. — Det var Søren, der altid dengang
lå hele sommeren ved Bornholm med sit
skiv. Han havde tabt sit hjerte til Bornholm.
Jeg husker den ferie det skete: Vi lå en
del Sundby både sammen i Vordingborg,
der havde vist været jubilæum, tror jeg,
vi havde danset og moret os hele natten.
Ferien var ved at være slut, og vi tænkte
på at begynde hjemrejsen. Solen var ved
at stå op, og det var en skøn sommermor

gen, da Hjalmar kom hen til mig og sagde:
„Nu tager vi til Bornholm, Søren og jeg."
„Hva' gør I? Skal I ikke på arbejde på
mandag?"
„Jo, det skulle vi jo egentlig, men jeg
ringer blot til min gamle mor, at hun ikke
skal vente mig, og så, pokker i alt andet."
Disse to herlige mennesker forstod Piet
Heins lille gruk:
Hvad hjælper al din kløgt og viden,
hvis du har glemt at spilde tiden.
Da vi havde fortøjet bådene, gik vi en
tur op ad skrænterne, og der blev jeg til
grin for hele selskabet. Nu havde vi på
hele turen kun været i svenske havne, og
der havde vi moret os med at tælle hvor
mange danske skibe der lå, så da vi kom
op og fik overblik over havnen, udbrød jeg:
„Sikke mange danskere, der ligger her!"
Og så kom latteren.
Men den bornholmske natur er nu så
fremmedartet, at man ikke skulle tro, at
det er en dansk ø. Vi morede os også, da
„Yrsa".skipperen udbrød, lige da han havde
fortøjet sit skib: „Ja, nu er vi her men
hvordan fanden kommer vi nu hjem igen?"
Havnefogeden advarede os mod at blive
i havnen om natten da der var blevet meldt
opfriskende vind fra vest, og da der er
klippegrund i havnen, hjælper et anker ikke
meget. Han anbefalede os Sandvig, der lå
vi i læ, så nu fik vi travlt. Der var ikke tid
tid til at sejle bådene til Sandvig, inden vi
skulle møde pigerne, der kom hertil med
rutebilen fra Rønne, så vi travede til Sand
vig, en køn tur forbi Hammersøen med
klipperne i baggrunden, inden vi alle nåede
tilbage og havde fået lidt aftensmad, var
det blevet mørkt. Det gjorde nu ikke noget,
det er en lille, kort sejltur omkring Ham
merknuden, og selv om det var mørkt, er
det jo ikke kulsort sådan en sommeraften,

En dag benyttede vi til en tur til Den
våde ovn og Løvehovederne samt Hammershus.ruinerne. Udsigten derfra over Stats
lyngen og ned over Finnedalen er meget
særpræget. Nu havde vi set det fra land
siden men vi ville også se det fra søsiden,,
så vi gik ned til Sæne havn, og tog med en
af de små udflugtsbåde, vi havde håbet på,
at vi kunne sejle ind i Den våde ovn, men
søen var desværre for urolig til, at vor
skipper turde gøre det. Det skal næsten
være havblik, før der er nogen der vover
det, for Den våde ovn er en lodret klippe
spalte, der går fra havet og langt ind i
klippen og hist og her ligger der skær lige
under vandoverfladen.
(Fortsættes i næste nr.)

Den våde ovn.
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VORT NYE KLUBHUS

JUNIOR
AFDELINGEN
Jacob Holm og Sønner A/S.

Når man har haft lejlighed til at se den
smukke model af vort nye klubhus, har
studeret grundplaner og tegninger, må man
ikke alene glædes over det smukke og gen
nemtænkte resultat bestyrelsen og bygge
udvalget er nået frem til, men samtidig
beundre det store arbejde og det initiativ,
disse mennesker har præsteret for os.
Min personlige mening er, at det resultat
man er nået frem til, er al påskønnelse
værd j for mig ser det ud, som om enhver
detalje er tænkt grundigt igeennem og at
man i nøje samarbejde med arkitekterne

Onsdag den 20. februar mødes vi på
Jacob Holm og Sønners Fabrikker, Reber
banegade, for at bese denne store virksom
hed for tovværk- og wirefremstilling.
Mødetiden er kl. 19 præcis og det vil ikke
være muligt at komme med ind, hvis du
ikke møder præcist.
De juniorer der har lyst til at se denne
interessante virksomhed skal inden den 10.
arbejde og for aldrig at have opgivet, — nu
februar melde sig til juniorlederen, evt. C.
skal vore ønskedrømme realiseres. Drømme 323, lokal 8, eller til Børge Hansen, og til
meldingen er absolut bindende, idet virk
slottet er ved at blive en realitet.
somheden på forhånd skal vide hvor mange
Jeg glæder mig også på „Pløk"s og Ger
der kommer.
das vegne til, at de får bedre forhold at
arbejde under og mere albuerum, for de har Kammeratskabsaftenerne.
jo forlængst vist os, at de forstår at hygge
om os og få os til at føle os godt tilpas,
trods de beskedne forhold og den snævre
plads, de har måttet arbejde under i det
gamle klubhus.
Sidst men ikke mindst glæder jeg mig

har fundet frem til netop det klubhus, vi også til de forbedrede toiletforhold vi får,
allesammen vil få mest glæde af, — et især for vore pigers vedkommende, for selv
klubhus, vi vil værne og hæge om i frem om vi ikke just er forvænte, hverken her
hjemme eller i fremmede havne, så er den

tiden.

Vi har talt om nyt klubhus i mange år, side af tilværelsen så vigtig for velbefin
vi har måttet vente og vente, alt imedens dendet, at i hvert fald jeg fortrinsvis har

Torsdag den 21. februar.
Torsdag den 7. Marts.
Torsdag den 21. marts.
Alle aftener kl. 19,30 på Sundpark skole.
Nogle juniorer har den opfattelse, at de
roligt kan blive væk fra disse aftener, intet
kan være mere forkert. Pointskampen er
stadig i gang, og desuden er det en betin
gelse for til sommer at komme ud at sejle,
at man har deltaget i disse aftener eller
hvis man har en gyldig grund har sendt
afbud, ja det var afbud, jeg skrev, det er
sørgeligt så mange, der ikke kan gøre sig
den ulejlighed det er at sende mig et par
ord, når de ikke kan komme. — Husk så:
send afbud, hvis du ikke kan komme.

vi sparede sammen, vi har drømt om det, søgt hen til steder hvor jeg har været sik
vi har tilbudt at smide jakken og tage fat, ker på at blive regnet for et kultiveret Mandskabsf orde lin gen.
bare for at komme i gang, vi har savnet menneske med et moderne menneskes krav
Har du husket at komme på mandskabsdet, manglet det ved mange lejligheder, •— til nødtørftig hygiejne. For selv sejlere fordelingen, ellers kan du ved at henvende
nu står vi foran virkeliggørelsen af vore holder af at få sig vasket og børste tænder dig til juniorlederen eller Børge få at vide,
Red. hvilken båd du skal sejle med. Du risikerer
planer, nu får vi lønnen for målbevidst i rent vand.
ikke at komme ud at sejle til sommer, hvis
dette forhold ikke er bragt i orden.
Juniorlederen træffes til kammeratskabs
aftenerne.

Benzinshemaer

Pointskampen

Sidst i januar har vi udsendt skemaer til alle ejere of motordrevne lystfartøjer
i Sundby Sejl-Forening.
Som det fremgik af følgeskrivelsen er det af største betydning, at ALLE
ejere af fartøj med motor udfylder og tilbagesender skemaet, der vil have
afgørende betydning ved tilrettelæggelsen af brændstoftildelingen til lystfar
tøjer. — Fartøjsejere, der undlader at indsende skemaet, udsætter sig for
at blive forbigået ved udlevering af rationeringsmærker.
Såfremt der skulle være fartøjsejere, der ikke har modtaget det nævnte
skema j anmodes de om omgående at rekvirere et sådant hos formanden (tlf.
Palæ 9770).

Bestyrelsen.

Pointskampen bliver stadig hårdere og
hårdere, men der er nogle enkelte juniorer,
der er sakket lidt bag ud, de kan imidlertid
endnu nå at være med i slutspurten, hvis
de i de sidste par måneder gør en ekstra
indsats og møder op hver gang juniorafde
lingen har arrangeret noget.
Nøgler til juniorskuret.
Nøglerne til juniorskuret er blevet num
mererede, så alle, der har en gammel nøgle,
bedes henvende sig til juniorlederen for at
få den ombyttet med en ny nummereret.
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I februar: søndag den 3. kl. 10-12
i klubhuset.
Fredag den 8. og 22. kl.
19,30-21, Højdevej 39.
I marts: søndag den 3. kl. 10-12
i klubhuset.
Fredag den 15., 22. og 29
kl. 19,30-21, Højdevej 39.
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S E J L U N I O N

Min første tur med »Rylen«:
<1

Ret pludseligt, og uden bevidst at have
næret større ønske eller håb om at komme
til at eje en sejlbåd, købte jeg og en ar
bejdskammerat „Rylen", som han vidste lå
til salg i S.S.F.s havn. Altså blev jeg i april
måned 1946 medejer af skivet, der den gang
lignede en fiskerbåd med styrehus agter,
lastrum og en 25 hk Penta motor, som dog
blev solgt og udtaget, før vi overtog skivet.

å

Vi gik straks i gang med at rive alt det
ned) der engang under sidste krig og be
sættelse havde virket beskyttende for flygt
ninge, som søgte friheden på den anden
side af Sundet. Det var et stort arbejde,
ikke mindst at fremskaffe det nødvendige
materiale, så der kunne komme en smule
præg af lystfartøj over den, men omsider
kom den da så nogenlunde i stand. Et ruf
med to køjer, og en skydekappe, som var
sat sammen af to stykker almindelig 4 mm
krydsfinér, og som lignede et vaskebrædt,
da turen var til ende, samt et cockpit.
En eller to dage før omsejlingen skulle
begynde var vi for første gang ude med
„Rylen", — og for første gang overhovedet
ude på vandet i et sejlskib, for at få lidt
„undervisning" af en bekendt, som i sine
unge dage havde været søspejder.
Jeg støtter mig nu til S/Y „Rylen"s
Jo, pludselig tog fanden i deni og det
skibsjournal.
gik for fuldt drøn den modsatte vej. In
stinktmæssigt fik vi kludene ned med gaf
Mandag den 19. august 1946:
Afgang kl. 16,30 fra S.S.F.s havn med fel og det hele, hurtigt nok til, at vi kunne
Dragør som mål. Vind N, kuling( god sø tage fra ved fiskerbådene i fiskerihavnen,
hvor vi landede. Så gik vi i gang med det
gang, ankom Dragør kl. 18,30.
Vor første manøvre der for at nå den besværlige arbejde at få det genstridige
æsel ført uden om en masse større fartøjer
nordre molearm var en fiasko.
To meter fra bolværket var skivet stejlt for endelig at finde en ledig plads, langt fra
som et æsel, tro mig, om den ville længere. det sted, vi egentlig havde udset os.

Tirsdag den 20. august:
Afgang kl. 11,25 fra Dragør, kurs S, vind
N, halvflov.
Onsdag den 21. august:
Køge Bugt. Det gjorde et uhyggeligt ind
tryk på os at se en række vrag stikke
master og skorstene op over vandet i en
stribe syd for Drogden fyr.
Vi havde kurs S, kl. 2,00. Tæt tåge.
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Kl. 4,00: Stevns fyr i sigte i tågetæppets
„mølhuller".
Kl. 5,00: Bedre sigtbarhed.
Kl. 6,00: Solopgang, flovvind. Det er
umuligt at holde kursen, hun har åbenbart
hjemve, hele tiden søger hun med stævnen
mod nord, måske velvidende om vor ufor
stand som søens sønner.
Kl. 8: Vinden frisker. Kl. 10,00: Vinden
flover, tågen temmelig tæt. Kl. 14,00: Ma
rinekutter passerer tæt agten om os. Kl.
16:00: Ret god vind, drejer ØtS.
Kl. 19,30: Går langs Stevns Klint, søger
ankerplads for natten N for fyret. Lykkes
ikke før efter mørkets frembrud, søger der
for bort fra kysten. Kurs NØ, driver i flov
vind, stærk tåge.
Kl. 24,00: Flere motorers tuk-tuk lyder
ude bag tågetæppet, sigtbarheden ca. 5 m.
Kl. 1,30 lader vi ankeret gå med tredive
m ankertov, bjerger sejlene og skiftes til at
holde vagt. Vækker tit hinanden, når vi ud
sender tågesignaler ved at bearbejde stege
panden med en hammer.
Indhyllet i et mat, gult lys dukker plud
selig et spøgelseskib op 3—4 m fra vor
stævn, opløser sig langsomt i tågen og for
svinder, medens vi hører nogle stemmer
blive enige om, at det nok har været vor
„gong-gong", de har hørt, og efter den
uhyggelige oplevelse opgav vi at skiftes til
vagten, og søgte i stedet for at holde hin
anden vågne, men det var ikke spor mor
somt at komme til at tænke på, at vi måske
havde et af vragene til nabo.
Kl. 6,00 letter tågen og sejlene sættes.
Kurs S, vind SSØ, stærk strøm, som gør det
vanskeligt at komme klar af Klinten, må
gentagne gange tage kurs mod nord og paa
grund af høj dønning lade pig'en falde og
gøre den fast til masten. Endelig fri af
kysten lægges kursen mod Rødvig, hvortil
vi ankom kl. 13,00.
Lørdag den 24. august:
Afgang kl. 9,30 med Vordingborg som
mål, går gennem Bøgestrømmen med fin
vind og god sigtbarhed. Ankommer til Vor
dingborg kl. 21,30.
Onsdag den 28. august:
Afgang fra Vordingborg kl. 12,30, — an
kommer Karrebæksminde kl. 22,00.
Torsdag den 29. august:
Afgang Karrebæksminde med fin vind
kl. 16,15, — ankommer til Agersø kl. 22,50.
Agersø, oh, hvilken oase. Om morgenen
kom en venlig, ældre herre og bød os vel
kommen til øen og meddelte os lidt forknyt
sin tunge pligt at opkræve havnepenge, men
oplyste os samtidig om, at hvis vi ville have
brød, skulle vi skynde os op til bageren og
bestille det, så havde vi det til middag. Vi
styrtede af sted og fik reddet os både kryd
dere, franskbrød og basser — uden mærker.
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masser af brød og med kurs mod Korsør. over den smukke aften og regnede med at
Fin vind. Ankom kl. 17,30.
runde Kronborg i solopgangen næste mor
gen.
Søndag den 1. september:
Jeg husker ikke mere den nøjagtige ræk
Afgik fra Korsør kl. 10,40. Vinden vest,
kefølge
af slagets gang, men hvilket hoved
derfor vanskeligheder for os med at komme
brud
det
har været, kan vel forstås deraf,
ud af havnen. Hver gang vi havde lagt an
til at stå ud af hullet kom en færge og at vi mente at befinde os i Kattegat, men
skulle enten ind eller ud. Da vi mente, det i virkeligheden befandt os i Sejrøbugten.
ville blive storm, havde vi rebet storsejlet, En hel række af lykkelige indskydelser og
så vi lå faktisk godt til pynt et stykke tid fornemmelser fik os i nattens ravnsorte
mørke til stadig at ændre kurs, således at
med en masse strøm og meget lidt vind.
vi så nogenlunde har sejlet langs kysten i
En behjertet korsørsejler løb op på siden
af os og gjorde os venligt opmærksom på, Sejrøbugten, og efter denne stadig skiften
at hvis vi ville ud af havnen, måtte vi vist kurs efter følelsen af land forude, blev vi
hellere rebe af. Han tog det meget pænt, enige om, at det var vort kompas, som var
i uorden.
da vi på hans spørgsmål om, hvorfor vi
(Her må lige indskydes, at kompasset
havde rebet, svarede, at vi ventede storm.
var et lille, firkantet, finsk vandrekompas
Alligevel fik vi omsider knebet den ud af
til at spænde om håndledet, vi havde fast
havnen, men lidt efter var den brave sejler
gjort det til agterdækket, så når skuden
igen nede ved os og meddelte os, at vi nu
hældede, sad kompasnålen fast.)
hellere måtte rebe ud, for at komme fri af
Videre skete der det vidunderlige, at en
revet, der ligger nord for indsejlingen. Vi
nikkede forstående og ønskede ham stille ny dag blev anmeldt af en underskøn sol
et godt stykke uden for synsvidde, men kort opgang om styrbord, — vidunderlig måske
efter var han der igen, kom os på praje navnligt, fordi vi begge to blev mindet om
hold og råbte: „Skal I videre, må I nu vor skolelærdom og dermed konstaterede,
hvor vi befandt os i forhold til verdens
tage og rebe af."
Nu forstod vi alvoren og bevæbnet med hjørnerne, og vort kompas kom atter til
en skruenøgle gik vi til angreb. Først fri ære og værdighed.
gjorde vi møttrik'en på bommen ved masten
og gentog så operationen agter, hvor bom
dirken skulle befries, og så gik vi i gang
med at tage tøjet af rullestokken, fik vore
møttrik'er på plads og sejlet strakt, og det
gav et helt lille ryk i skivet, da det smut
tede forbi grunden. Vor gæve og velmenen
de korsørsejler var heldigvis ude af syne,
så vi slap for at se hans ansigtstræk efter
vor vellykkede operation.
Vi fortsatte så mod Kalundborg, men
vinden flovede, og vi søgte derfor til Mus.
holmen for at ankre op der. For ikke i mør
ket at sejle forbi den lille bugt, som udgør
ankerpladsen, gik vi tæt på revet, der lig
ger syd for og leder ind i bugten. Kl. 20,10
tog vi grunden, som består af rullesten, og
da det samtidig begyndte at blæse op, be
sluttede vi os til at søge ind til Mollerup
havn, hvor vi i mørket var så heldige at
plante vor stævn lige i agterenden på en
stenfisker. Kl. var nu blevet 22,00.
Tirsdag den 3. september:
Afgik fra Mollerup kl. 8,50, kurs N, mod
Røsnæs fyr, stiv kuling, storsejlet rebet.
Kl. 13,15 var der høj sø og kraftige regn
byger. Kl. 13,50 Røsnæs forude om styr
bord, forandrer kurs til NØ, det regner ikke
mere, men stadig høj sø.

Onsdag den 4. september:
Den mest dramatiske nat, sejlet hele
natten. Meget står her uklart, og lader sig
vel aldrig rekonstruere, fordi vore søkort
her var sluppet op, og fordi vi af en eller
anden uforklarlig grund mente, at Røsnæs
Fredag den 30. august:
skulle være Sjællands Odde. Som følge der
Afgang kl. 14,30 fra Agersø, ladet med af lagde vi kursen øst over og glædede os

Nu blev vi enige om at styre stik syd,
for så måtte vi vel ramme land engang,
der blæste en kraftig sydøst til østlig vind
og klokken 10,00 skete underet; vi øjnede
land forude om bagbord og søgte med store
kryds at komme derind, da vi så en dam
per forsvinde bagved, og vi mente nu at
kunne fastslå, at det var Kullen. Vi ville
så ikke spilde mere tid med at ligge og
krydse i den ujævne sø, men satte atter
kursen mod syd og håbede snart at se
Kronborg dukke op forude.
Kl. 21,00 stormer det op, kraftige søer
holder os vågne med deres højlydte klasken
mod skibets sider og stævn, der kommer
regn og stormen tager til, tordenen buldrer
og lynene flænger nattens begsorte himmel.
Storsejlet bjerges. Efter en længere kamp
med blæsten fik vi surret sejlet til bommen,
farten var stadig meget stor, og da vi ikke
anede, hvornår vi kunne vente land forude,
besluttede vi os til at prøve at nedsætte
farten ved at kaste ankeret ud. Havde det
ikke set så håbløst ud det hele, kunne vi
godt have moret os over at se ankeret, der
vejede 16 kg, piske havoverfladen tredive
meter bag os i mørket. Det var lige så
skønt som det var skørt, og da farten ikke
syntes at blive mindre, halede vi det inden
bords igen.
Vi var nu helt kastebold for Neptuns
vrede, uden føling med skuden, og i vor
nød blev vi enige om ved hjælp af en stor
håndlygte at udsende nødsignaler . . .
—
(SOS):
Samtidig med at vi lå der og morsede,
blev vi begge grebne ved synet af morildens
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mystik og skønhed, som vi nu oplevede for
første gang. Heldigvis var der ingen som, så
vore nødsignaler og i mellemtideen tog
stormen af, kl. 2,00 kunne vi sætte sejlene
og tage kurs SSØ, og efter ca. en times
sejlads med en brise imod, meddelte jeg ror
gængeren fra min udkigspost fremme i
stævnen, at jeg kunne lugte land.

lands Odde og det fremspringende rev får
vi vel aldrig opklaret, men det kan endnu
få mine knæ til at ryste, når jeg kommer
til at tænke på Snekkeløbet, og for mine
øren lyder det, som træ, der splintres.

Jeg overtog nu roret, medens min kom
pagnon bearbejdede det nu næsten helt
stille vandspejl med en åre, og kl. 3,30 gled
vi stille ind i en havn, lagde lidt tovværk
om bolværket, fandt to ølglas frem og fyld
te dem halvt op med akvavit, og tømte dem
ned i vore urolige maver, sank halvt på
klædte om på køjerne og sov en bevidstløs
søvn, indtil jeg ved middagstid blev vækket
af utålmodige stamp på ruftaget.
Jeg skubbede kappen tilbage og stak
hovedet op. Den sparkende herre præsen
terede sig som havnefoged og var gnaven
over at have haft så megen ulejlighed med
at komme i forbindelse mjed os, og på mit
spørgsmål om, hvor vi var, gloede han mis
troisk på os og spurgte, om det var vores
båd og udbad sig skibspapirer. Da vi ingen
havde kunne vi ikke så godt efterkomme
hans ønske, men vi fandt nogle kvitteringer
frem og gav ham en lille beretning om vor
færd.
Han rystede opgivende på hovedet, pegede
skråt op i luften og gik.

vi ankeret hjem, det regner kun lidt, men
da der stadig er uvejr i sigte går vi ind til
Vedbæk, hvor vi lægger til kl. 11,30.
Efter at have fortøjet gik vi op til jern
banestationen og ringede til vor arbejds
plads og tog derpå toget til København,
for da vi endnu ikke havde faaet plads i
S.S.F.s havn kunne „Rylen" jo lige så godt
blive liggende i Vedbæk. Da vi kom hjem,
blev vi klar over, hvor farligt det kan være
at love at sende kort fra hver havn, — der
var jo en tid oppe i Kattegat, hvor det var
lidt vanskeligt at få postforbindelse, og
brevet fra Odden nåede lige nøjagtigt tids
nok til at forhindre en offentlig eftersøg
ning.

Fredag den 6. september:
Kl. 8,30 stod vi Odden havn ud med kurs
0, vinden V. Kl. 16,00 passerer vi Gilleleje,
Han grinede, for han kunne hverken se vinden går i S. Kl. 1830 runder vi Kronborg,
eller lugte noget, men jeg stod og blev mere vinden flover, kl. 24,00 ankrer vi op ved
og mere sikker på, at det var den herligste Snekkersten.
duft af muld, der fyldte mine næsebor, og
Lørdag den 7. september:
da jeg samtidig fik øje på et lys, som godt
Vi sætter sejlet klokken seks og tager
kunne være et havnefyr, kunne jeg have
ankeret, kurs S. Kl. 8,00 tordenvejr i anskreget af glæde, hvis ikke jeg havde været march, kl. 9,00 er himmel og hav i eet,
så træt.
kaster anker ud for Hveen, kl. 10,00 tager

Jeg sprang op på kajen for at se, hvad
der var bag den kasse, som tog udsigten
fra mig, stod stum og stiv og stirrede på
en stor hvid husgavl, da min kammerat,
som var kommet frem i skydekappen,
spurgte „hva'fa'en jeg stod og gloede så
åndsvagt på?"
Jeg svarede ikke, vinkede ham bare op
til mig, og da han havde gnedet øjnene et
par gange, så han mindst lige så tosset ud
som jeg selv ved at opdage, at der på den
hvide gavl med kæmpestore, sorte bogsta
ver virkelig på rigtigt godt dansk stod:
Odden Havn.
Da vi var kommet lidt til os selv, gik vi
op til bageren efter brød, og da „Mor Dan
mark" hang derinde på væggen, faldt vi
over hende med alle vore mange spørgsmål,
så bageren gloede på os og troede, vi aldrig
før havde set et danmarkskort. Men vi blev
klar over, at vi måtte have været langt
nordpå, og at det vi havde antaget for at
være Kullen, kun kunne have været Hesselø,
men på bagerens pose stod Odden Bageri,
så vi var helt sikre på, hvor vi var nu.
Hvordan vi var kommet nord for Sjæl
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ORDET FRIT Redigeret af Carl Hillers.
Under denne rubrik vil de medlemmer,
for hvem det er en overvindelse at sætte
sig til at skrive, kunne få luftet deres
meninger ved blot at henvende sig til Carl
Hillers, — der er jo mange af os, som
„sludrer" bedre end vi skriver, og er der et
eller andet, som man mener bør kendes af
flere, så prøv at snakke med Hillers om det.

Fra kapsejladsfronten
Meddelelse fra kapsejladschefen.
I anledning af den forestående kapsej
ladssæson har kapsejladsudvalget fastlagt
de interne sejladser således:
Aftenkapsejladser fra 21. maj til 25. juni
incl.: med 1. start kl. 19,00, — og fra 6.
august til 3. september incl.: med 1 start
kl. 18,30.

Lukkede søndagssejladser den 25. august
og 22. september: med 1. start henholdsvis
Hvis nogen nybegynder, som har fulgt kl. 10,00 og kl. 11,00.
løvrigt vil man eventuelt afholde en oldmin „jordomsejling" rundt om, Sjælland, nu
skulle have fået den opfattelse, at det er boys-sejlads og en damekapsejlads, såfremt
på den måde, man oplever noget spændende tilstrækkeligt bådmaterial kan fremskaffes.
og får nerverne tilpas pirret, vil jeg meget
På grund af forskellige ulemper ved be
stærkt advare mod den opfattelse og oplyse, nyttelsen af nogle af de hidtidige kapsej
at jeg efter den tur for elleve år siden, ladsbaner vil man forsøge sig med nogle nye
med større viden om lystsejlads har været baner, der overvejende vil blive lagt noget
Sjælland og Fyen rundt og med ikke så lidt sydligere, således at man f. eks. på store
større udbytte. Og altid med diverse søkort bane helt slipper fri for den risikable sej
og forsvarligt kompas.
lads udfor København, ligesom Flakfortet
Vel, — jeg lærte mit skiv at kende, og ikke mere vil blive benyttet som mærke. —
jeg er glad for at det tilfældigt blev „Rylen" Aftenbanerne vil blive lagt således, at det
og ikke en mindre og spinklere potte, som hidtidige lange ben på langs i strømmen
skulle give mig saltvandssprøjtets friske og farvandet udfor Benzinøen undgås. —
oplevelse. Og skulle du en vinterdag tilfæl Endvidere vil benyttelsen af nye små baner,
digt se mig klappe mit kære skiv på bugen herunder en „optimistbane" helt under land,
og høre mig snakke lidt mied hende, så prøv mindske risikoen for de mindre fartøjer i
at forstå hvorfor.
hårdt vejr.
„Rylen" — N. O. N.
Kapsejladsprogrammer med de nye baner
vil blive udfærdiget.

Hjertelig tak
for udvist opmærksomhed ved
vort guldbryllup.
Fhv. skrædermester
E. Elowson og hustru.

Indskuddet til aftenkapsejladserne vil
som hidtil blive 3 kr., hvorimod indskuddet
til søndagskapsejladserne ændres fra 5 kr.
til 8 kr. mod tilsvarende større præmier.
Kapsejladsudvalget har i sejlernes egen
interesse sat sig for ikke at tolerere for
syndelser af grovere karakter og håber
iøvrigt, at de ændringer som vil finde sted,
må falde i sejlernes smag.
Kapsejladschefen.
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Byggefondsmærker

Ordinær halvårlig generalforsamling

Nu, hvor byggeriet af vort nye klubhus
er højaktuelt er det vel egentlig på sin
plads at understrege for de nye medlemmer,
som er kommet til efter at byggefonden
startedes for ca. 12 år siden, at de ti kroner,
vi betaler årligt i ekstrakontingent og som
opkræves med fem kroner hvert andet
kvartal, netop er de penge, vi i dag har at
bygge for.

afholdes
MANDAG DEN 25. MARTS 1957 KL. 19,30 PRÆCIS
I AMAGER SELSKABSLOKALER, MARKMANDSGADE

9—11.

Da g sor den:
1.

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

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

Men der er en anden ting, som nyere med
lemmer jo heller ikke kan være orienteret
om, og det er, at foreningen i sin tid lod
fremstille nogle såkaldte byggefondsmær
ker, som de af medlemmerne, der ad frivil
lighedens vej yderligere ønskede at støtte
foreningens byggeplaner, kunne købe for
medelst en krone.

Følgende er på valg:
Kassereren Thorkild Sparre.
Skolechefen Robert Frisch. (Modtager ikke
genvalg).
3 repræsentanter: Oscar Fiitterer,
Alf Kruøjser og Jørgen Nielsen.
Suppl. til bestyrelsen: P. Høegh Thomsen.
(Modtager ikke genvalg).
Revisor: Gunnar Østergaard.
Revisorsuppleant: Folmer Larsen.
2 målere: Jørgen Jensen og John Skjold
Petersen.
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J. Høegh Thomsen ønsker ligeledes at
Da Robert Frisch på grund af manglende
tid ønsker at fratræde, foreslår bestyrelsen trække sig tilbage, og bestyrelsen foreslår
hermed V. Lindeman som sejladschef.
derfor Johs. Boesen som suppleant til be
styrelsen.
*

TO MINUTTERS STILHED
Et af vore gode medlemmer og tidligere
bestyrelsesmedlem, skolebetjent Hans Jen
sen, er afgået ved døden.
Vi, der kendte Hans, vil mindes ham som
en god kammerat og for hans store inter
esse for S.S.F.
I hans tid som skolebetjent ved Sundparkskolen følte vi næsten, at hele skolen
tilhørte os. Kom man op på skolen en til
fældig aften, var man altid sikker på at
miøde Sundby-sejlere deroppe, enten de så
var i færd med jollebyggeri eller havde
andet for deroppe.
Det var et savn dengang Hans flyttede
til Vognmandsmarkens skole. Da var vi
mange, der pludselig følte os hjemløse.
Man står uforstående overfor skæbnen,
der så pludselig kan rive et menneske bort
i så ung en alder.
Æret være Hans Jensens minde.

Nye medlemmer

i Sou^dLi Sdi

Af disse byggefondsmærker findes stadig
ca. 8000 stykker, som stadig kun koster en
krone, og det ville jo lune svært at blive af
rried dem, så hvis man en dag kom til at
stikke hånden i lommen og fandt en løs
agtig krone, som havde forputtet sig i foret,
eller man på anden måde pludselig stod med
et par håndører, man ikke vidste, hvad man
skulle bruge til, eller man bevidst tog pun
gen op af lommen for at støtte sin forening
og sig selv, så kan man altså gøre det på
en nem måde, ved blot at købe et byggefondsmærke.
Men da vor kasserer for tiden har rige
ligt om ørerne, har et af vore kendte med
lemmer, Poul Brock Petersen, I ved, den
flinker mand, som har et landsted nede på
hjørnet af Storebælt og Smålandshavet, og
som engang inviterede et par juniorer på
stegte rødspætter, hvis de tilfældigt kom
forbi dernede, og blev opfattet derhen, at
hans invitation omfattede samtlige syvhun
drede medlemmer i Sundby Sejlforening
med koner og børn og øvrige familiemed
lemmer, —i det er den rare mand, som har
påtaget sig at formidle salget af byggefondsmærkerne, og foreløbig for egen reg
ning har købt 100.

Og et byggefondsmærke koster, hvad jeg
måske har glemt at gøre opmærksom på
Aktive:
— een krone. Og stablet oven på hinanden
Erling Jensen, Tønnesvej 6. Uden båd. bliver det til 700.
Red.
Juniorer:
Paul Sauerberg, Ove Billesvej 9.
John Sidal, Elbagade 16.

Afslutning

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal
Mandag den 18. marts kl. 19,00 afslutter
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
rigger Hansen sit vinterkursus i tovværksdage efter offentliggørelsen.
lære med 28 elever, heraf 4 piger, og inter
esserede er velkomne til at komme over
og beundre de smukke, veludførte arbejder,
som fremvises denne dag på Sundparksko.
len, værelse nr. 15.
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En „ula siggørlig" tur
(Fortsat).

af »Gubbefar«

Dagene gik, og vi skulle videre. Christi
ansø var planlagt som næste station, men
vejret fristede ikke til det, så vi tog til
Gudhjem, en dejlig dag i stille solskinsvejr.
Det var en pragtfuld tur forbi Allinge,
Sandkås badestrand, Tejn havn og Hellig
domsklipperne, derefter Gudhjem, der bæ
rer sit navn med rette, det er et hjem for
guder med sit figentær midt i gaden, de
små kønne huse midt i en gryde i klipperne,
lunt og dejligt er der, for klipperne opsuger
hver en solstråle og afgiver varme, når
solen går væk. Vi gik over klipperne sydpå
til Melsted strand, en fin hvid badestrand,
hvor vi badede og dasede resten af dagen.
Næste dag havde vi igen blæst, denne gang
fra øst og søen slog over molen trods de
store skær, der lå udenfor, men vi lå godt
fortøjede til de svære jernkæder i bunden
af havnen, det gav bådene bløde og lang
somme bevægelser i Dønningerne.

de var kommet ombord i den. Nu viste det
sig, at de havde set forkert, båden afgik
først lørdag morgen, og det var sidste ferie
dag, det turde vi ikke vente efter, så der
var enighed om at sejle fredag morgen, og
så måtte pigerne sejle med os. Der var een
der ikke var så glad for det, men det var vi
andre med skam at melde, for dels sparede

han havde haft travlt med at komme hjem
og trække i uniformeen, for at komme ned
og fortolde os standsmæssigt. Lidt efter
roede han ud igen — arbejdsklædt.
Vejret var fint, så pigerne havde bestemt,
at vi skulle sejle videre til Falsterbo, og det
gjorde vi. Afgang kl. 13,30 og kl. 21,00
fortøjede vi i Falsterbo. Næste dag tog vi
til Limhamn og derefter til SSF.
Bornholmerturen var slut.
„Gubbefar".
Hammershus ruiner.

vi omvejen til Simrishamn, og dels var vi
jo også glade ved at have dem med alle.
sarrlmen. Ja, vi var så glade for det, at vi
midt på torvet i Sandvig, da vi hørte det,
begyndte at danse omkring „Gubbemor" og
sang „Gubbemor skal med."
Torsdag, dagen før vi skulle sejle, blæste
det en smule, men ikke mere end at vi godt
kunne sejle, hvis det var. Nu lå der en
svensk sejler i havnen, og hans stander stod
lige strakt ud. Jeg gik da hen til skipperne
og sagde: „Vi sejler ikke sålænge den stan
der står så strakt." De så lidt forbavset på
Løvehovederne set fra søen.
mig, så først så de, at det var malet blik,
Rutebåden skulle afgå og vi var interes og jeg morede mig. Der blev senere lavet
serede i, hvordan han ville gå ud af havnen, en sang om det:
der er så lille, at man ikke kan manøvrere, Engang vor konvoj skulle lette ud fra
men må bakke ud lige mod de svære søer.
Sandvigs klipper,
Det gik fint, han havde to trosser, en om da nægted' „Gubbefar" bestemt, han ikke
bagbord og en om styrbord til hver sin
kajen slipper,
mole, og på kommando „fuld kraft bak!" på toppen af en svenskers mast, en stander
slap de trosserne på land og ud røg han af
sad og stritted,
havnehullet og mellem skærene udenfor, så tænk sejle ud med så'en en vind, I kæntrer
søen slog over ham agter.
hele skidtet.
Tiden gik, og vi måtte løsrive os fra Gud
hjem, men det ustadige vejr fristede ikke
til at gå sydpå, rundt Bornholm, som vi
havde håbet, istedet gik vi tilbage til Sand
vig. Og der benyttede de fleste af Selskabet
en dag til en bustur, Bornholm rundt, og
det blev en god tur, fortalte de til os dovne,
da de kom tilbage, men vi der blev tilbage i
bådene, syntes også, at vi havde haft en
god, fredelig dasedag, og så er der også det,
at vi havde noget til gode næste gang vi
kom, for det håber vi alle at komme.

Kaffemik på Blanchs hotel.

„Gubbefar", du er en strik,
stand'ren lavet var af blik.
Hip, hurra for „Gubbefar",
når han på havet ta'r.

Fredag morgen kl. 7 dampede vi af.
Østersøen blikstille kurs VtN til Kåseberga, den lille havn på Sandhammerens
sydspids, hvortil vi ankom kl. 11,50. Der
morede vi os over den svenske tolder. Sam
tidig med at vi gik i havn, kom en overallsklædt mand roende ind, og han havde travlt,
smed jakken og løb op mod sit hus. Vi
Pigerne havde set i Ystad, at der gik båd tænkte ikke nærmere over det, men satte
fra Alliinge til Simrishamn, fredag morgen, os til at spise frokost, så kom tolderen i
så det var planen at vi skulle afsejle, når fineste uniform,, det var den overalls-klædte,

Kammeratskab og
medlemsskab
Når man tænker på, hvad enkelte med
lemmer ganske uegennyttigt ofrer af tid og
kræfter på foreningens trivsel, må man
tage sig til hovedet og undre sig over, at der
virkelig også findes medlemmer, for hvem
det er noget af en kraftpræstation at udfyl
de et skema og sende det tilbage til forenin
gen for, i egen interesse, at kunne sikre sin
forening så stor en andel af „benzinpen
gene" som muligt.
Hvis kun nogle af os sender skemaerne
besvarede tilbage, vil myndighederne jo få
et helt forkert billede af, hvor meget ben
zin vi bruger, —< man gavner ikke sig selv
ved sit sløseri og skader sin forening, den
der ikke arbejder med, arbejder imod og
fortjener ikke at nyde godt af de fordele,
fællesskabet byder den enkelte.
Uden at ville forherlige enkeltpersoner
i Sundby Sejlforening, kender jeg dog en,
et ganske almindeligt medlem uden større
forpligtelser end nogen af os andre, som
ofrede et par spande kaffe og et hundrede
wienerbasser på vore raske juniorer, som
beredvilligt stillede sig til disposition og
ofrede en frisøndag på at fare rundt og
rykke de „trætte,, for benzinskemaerne. At
det lykkedes dem at indsamle skemaerne
næsten hundrede procent fortjener de unge
mennesker af begge køn en hjertelig tak
for. At initiativtageren af beskedenhed
helst er fri for omtale og ikke ønsker tak
for, hvad han anser som sin simple med
lemspligt, viser jo blot, at den rigtige
sportsånd lever også i Sundby Sejlforening.
Men tak for din indsats, kære ven. Red.
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Så er vi i fuld gang
med byggeriet af vort nye klubhus, som for
ventes at ville stå færdigt til standerhejs.
ningen i 1958, således at vi kan indvie det
netop denne dag.
Det bliver en stor dag i foreningens histo
rie, ligesom det var en mærkedag, da gene
ralforsamlingen den 26. februar 1957 viste
bestyrelsen og byggeudvalget så stor en
tillid, at godt 87 procent af forsamlingen
stemte for og kun små tretten procent
nærede betænkeligheder.
Det er et kæmpearbejde, disse få men
nesker har udført i deres fritid, i årene der
er gået, og selv om det ingenlunde er forbi
nu, måske tværtimod, så er ingen af os dog
i tvivl om, at de, i samråd med vore unge,
dygtige arkitekter, allerede er nået et godt
stykke vej, og mon vi almindelige dødelige,
hvis hele indsats har været, at vi har ind
betalt vores tikrone til byggefonden og ved,
der heller ikke i fremtiden vil blive forlangt
andet og mere af os, mon vi egentlig rigtigt
er i stand til at fatte, hvor stort et stykke
arbejde det er, de har gjort for os, disse
mænd i bestyrelsen?
Det er interessant, når man lader tanken
strejfe den kapital på 100,000 kr. man er
medejer af, eller det hus til godt et par
hundrede tusinde, man om et års tid har
lov til at kalde sit, at regne ud, hvor stor
en indsats, man selv har ydet, hvor meget,
eller snarere hvor lidt, man egentlig selv
har gjort, og det er morsomt af facit at
se, at det kan nytte af holde sammen, at

NR. 3

CYKLE
FORBUD
I anledning af et par artikler, der stod
i vort medlemsblad, og som omhandlede for
budet mod cyklekørsel på pladsen, må det
være mig tilladt at udtrykke min varmeste
sympati for den artikel, der anbefalede op
hævelse af forbudet.

Det forekommer mig, at forbudet frem
kalder flere dårlige sider hos medlemmerne
og slet ingen gode, — nu har det udartet
sig til, at børn råber efter voksne menne
sker, og voksne mandfolk råber efter små
det kan nytte at stå sammen og løfte i flok. piger, og det i et tonefald og sprog, der
Enhver kan jo selv regne ud, hvad en ville være en storforbryder værdig.
tikrone kan blive til i de år, han har
Forbudet er vanskeligt at begrunde. Der
betalt til byggefonden, ligesom han selv er jo ingen, som for alvor kan påstå, at
kan regne ud, hvor meget det har været om cyklekørsel laver mere svineri, end der
måneden, om ugen eller om dagen, men det fremkommer, når en snes master eller mere
mest interessante ved regnestykket er dog, bliver høvlet, skrabet eller slebet.

at alle disse små tre-ører i daglig ydelse til
Sådanne udtalelser, som et medlem kom
byggefonden har vist og vil komme til at med på den generalforsamling, hvor for
vise, at vi kan noget i Sundby Sejlforening, budet blev vedtaget, at hvis cyklekørsel
skulle tillades på ydermolerne, så ville han
og at vi vil noget.
gerne have udvidet midterbroen, så han
Det var dejligt på generalforsamlingen
kunne køre der ud i sin bil, det er jo helt
at høre, at ingen opponerede mod fortsat ude i det store overdrev, særligt da, når
at skulle komme til at betale til byggefon man tager i betragtning, at samme medlem
den, og at flere tværtimod fremkom med sæsonen igennem nyder godt af de fordele,
forslag om at slippe en femmer eller en netop disse pladser byder på, såsom renere
tier mere, hvis det skulle vise sig nødven vand og aldeles fri for den „forfærdelige"
digt, og jeg synes vi har lov til at ønske støvplage fra cyklerne, hvormed forbudet
hinanden tillykke med det sammenhold og var motiveeret.
kammeratskab og den fællesfølelse, der
Andre vil give det udseende af, at det er
hersker i vor forening når endelig det af hensyn til børnene, af frygt for, at de
bliver kørt ned. Faren synes jeg ikke er
gælder.
overvældende. Jeg synes, det er den mind
Som menigt medlem af foreningen vil jeg
ste fare, børnene er udsat for, når de fær
sige bestyrelse og byggeudvalg tak for
des ude på pladsen, der er vist større chance
deres indsats, og denne tak har selvfølgelig for, at de kommer til skade, når de leger
også adresse til vor dygtige „finansmini med bukke, klodser eller stiger, eller krav
ster", samt til hvert eneste medlem i for ler op i træerne og rundt på tagene. Atter
eningen, som har vist, at den ånd, der her andre ville helst kunne gå og snorksove ude
skede i foreningen, da denne kun bestod af på pladsen, — det var vist sådan, det blev
en halv snes mænd, som mødtes søndag udtalt, — man må jo så blot håbe, at ved
formiddag med en skovl for at starte det kommende ikke i søvne går hen og tager
vi i dag kalder Sundby Sejlforening, at den bukkene væk under en eller anden båd,
eller træder et søm op i foden, for dem er
ånd stadig lever og hersker i vor forening.
der jo mange af på en bådeplads.
Red.
Jeg tror, det er klogt at gøre sig klart,
at en bådeplads er en 100 procents arbejds
plads med dertil hørende risiko mindst de
8 måneder af året, og noget mindre den
øvrige tid. Vi anvender da også Kosan-gas
og elektricitet for at fremme arbejdet så
meget som muligt, og jeg, for mit og 48
procent af medlemmernes vedkommende,
ser altså gerne, at cyklen stadig benyttes.
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Indtægter:
Kassebeholdning pr. 1. januar 1956
Indestående i bank pr. 1. januar 1956
Postgirokonto pr. 1. januar 1956
Ydelser fra medlemmer:
4,190,00
Indskud
Kontingenter:
17,525,00
Aktive
325,00
Passive
715,00
Juniorer
120,00
Passive B
19,220,00
535,00
Indg. restancer...
Pladsleje:
Aktive
Vinteroplæggere
Indg. restancer...

17,594,50
2,246,50
1,447,00

220,35
1,014,36
3,081,41

726,00
14,00

Kr.

45,438,00

64,584,70

Udgifter:
Administrationsomkostninger:
Administration
Repræsentation
Generalforsamlinger og møder...
Revision
Driftsomkostninger:
Lejeafgift
Pladsmand
Kontorartikler, porto, tryksager,
telefon etc
Skatter og vandafgift
Renovation og kørsel af affald...
Forsikringer
Blomster og telegrammer
Kontingent D. S. U. m. fl
Æresemblem
Diverse sejlsportsblade
Elektricitet
Flytning af fartøjer
Diverse
refunderet f. meget betalt skat
Reparationer og vedligeholdelse:
Klubhus og inventar
Skinner
Vogne
Spil
Pladsen
Skure etc
Broer og bolværker
Forskellige materialer
Opgravning for el-installation
samt master
Fornyelse af vandledning, optø
ning etc
Isning
Standere
Diverse
ref. af medl. for vandinstallation

2,450,00
199,90
1,684,25
236,70

Transport kr
Bladet:
Trykning, clicheer, porto etc. ...
9,144,56
520,00
-r- indgået for annoncer
Sejlerskolen:
3,583,54
Vedligeholdelse af øvelsesfartøjer
Forsikr, af øvelsesfartøjer
376,00

4,570,85

3,104,78
316,35
1,340,40
102,01
64,70
837,50
60,00
112,20
180,99
125,00
225,26

Startpenge etc. for
juniorer
Forældremøde etc...
Juniormærker

230,50
185,10
224,00

salg af juniormærker

639,60
55,00

584,60

320,00
203,77

116,23
4,037,91

Tovværkskursus:
290,00
indg fra elever..
64,32
-s- lokale og mat....
Kapsejladser:
Præmier
Andel i udg. v. fællessejladser...
Andel i udg. v. „Larchmond" sj.
Møder m. m. vedr. kapsejladser

225,68

Bankkonto:
Saldo pr. 1. januar 1956
Indsat
Hævet
Girokonto:
Saldo pr. 1. januar 1956
Indsat
20,428,47

1,896,36
757,00

1,364,87
330,87

10,920,71
35,920,03

1,034,00

1,014,36
34,527,35
35,541,71
25,453,27

10,088,44

3,081,41
11,192,77
14,274,18
10,866,76

3,407,42
558,66
64,584,70

Kr.

1,582,00
220,75
234,31
35,50

1,139,36

503,05
289,62
412,40
159,80

Kassebeholdning, 31. december 1956

1,172,08

3,812,23

870,74
775,00
119,18
131,44

Fester:
Standerhejsning
Forårsfest
Pinsetur
Torskegilde
-f- Overskud v. andespil

1,329,31
233,50
140,00
403,18
733,50
396,99
3,872,21
819,38

Transport kr.

8,624,56

4,154,14
Navigationskursus:
indg. fra elever.,
-f- lokale, kort m. m.

Hævet

11,172,71
252,00

35,920,03

3,959,54
390,00

Startpenge

8,900,00
6,000,00

21,369,19
940,72

for tiden 1.-1. til 31.-12. 1956

3,569,54

85,10
14,745,48

Indvundne renter
Indgået fra benzinfonden

R E G N S K A B

indgået fra elever .

21,288,00

Afgift af skabe
Salg af emblemer og nøgler.
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Byggef ondet:
Indestående i bank pr. 1. januar 1956
Ekstrakontingent
Forpagtningsafgift, klubhus
Indvundne renter

81,401,58
4,465,00

Indestående i bank, 31. december 1956

90,849,35

1,200,00
3,782,77
Kr.

Øvelsesf ondet:
Indestående i bank pr. 1. januar 1956
Bidrag
„Nordkaperen"s indsamlingsbøsse
Indvundne renter
Indestående i bank, 31. december 1956

3,190,91
180,30
423,00
84,02
Kr.

3,878,23
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Pinsetur den 20.—21. maj:
Servering for deltagerne
Musik

Status pr. 1. januar 1957

312,40
100,00
Kr

A k t i v e r :

Kasse, og bankbeholdning
Broer og indhegninger
Vogne og skinner
Øvelsesbåd
Juniorbåde
Skure
Spil
Klubhus
Flagmast
Inventar
Deposita:
Københavns kommune
Københavns belysningsvæsen
Restancer:
Kontingenter
Pladsleje
Øvelsesfond, bankbog
Byggefond, bankbog

14,054,52
1,00
1,00
1,00
2,551,50
5,832,00
5,103,00
1,00
1,00
1,00
3,000,00
600,00
1,960,00
31,50
777777777777777*77

Kr

3,600,00

Torskegilde den 6. oktober:
Præmier
Musik
Sange

34,00
115,00
10,80
Kr

Andespillet den 15. november:
Salg af billetter og plader
Lokale m. m
Musik
Ænder, gæs etc.
Tryksager

1,991,50
3,878,23
90,849,35

159,80

1,072,59
221,00
195,00
306,72
19,00

Overskud kr

5,000,00
3,878,23
90,849,35
28,138,52
Kr

127,866,10

Medlemstal:
aktive 536 — passive 21 — passive b 5 — juniorer 57.
T. SPARRE
kasserer.

København i februar 1957.

Kassererens kommentarer
Indtægterne er i året 1956 i det væsentlige anvendt således:
ca. 10,0 pet. til administration — ca. 45,0 pet. til driftsomkost
ninger — ca. 24,0 pet. til reparationer og vedligeholdelser —
ca. 19,0 pet. til bladet — ca. 8,4 pet. til sejlerskolen — ca.
2,3 pet. til fester —< ca. 2,5 pet. til kapsejladser.
Tilskudet fra benzinfonden, kr. 14,745,48, er med undtagelse
af ca. kr. 700,00 i behold pr. 31. december 1956.

Indskud kr. 4,190,00 fremkommer således:
Aktive 75 stk. a kr. 50,00
Passive 2 stk. a kr. 10,00
Juniores 26 stk. a kr. 10,00
Overflyttet:
Juniorer 3 stk. a kr. 40,00
Passive 1 stk. a kr. 40,00
Kr

EGON RYEFELT
revisor.

Standerhejsning den 6. maj:
Servering for gæster o. a
Musik

423,05

80,00
Kr

4,190,00

Udgifter:

68,00
18,70
40,65

Der var pr. 1. januar et medlemstal på ialt
Tilgang (aktive 75, passive 2, juniorer 26)

400,00
401,00
120,00

1,048,35
558,00
159,00
41,73

120,00
40,00

Udgifterne til bladet er i forhold til 1955 steget med ca.
kr. 1,800,00, men dette skyldes, at regninger til et beløb af
ca. kr. 1,300,00, som vedrører 1955( først er betalt i 1956.
Sejlerskolens udgifter har været temmelig voldsomme, men
forklaringen herpå er den, at øvelsesmateriellet med hensyn
til såvel sejl som rigninger m. m. i løbet af 1956 er blevet
delvis fornyet. Til de øvrige udgifter har jeg ikke særlige
kommentarer.

503,05

Forårsfest den 24. marts:
Skuespillere
Musik
Sal og højttaleranlæg
Kontrol
Gæster
Tryksager etc

3,750,00
20,00
260,00

Når den relativt store medlemstilgang ikke har påvirket
kontingentindtægten, skyldes dette, at langt den overvejende
del af nyindmeldelserne har fundet sted i det sidste kvartal
af 1956, og de pågældende medlemmer har derfor ikke i
regnskabsåret erlagt kontingent. De forfaldne kontingenter
er dog optaget i status som restance, og kontingentrestancerne
er da også i forhold til sidste år steget med ca. kr. 350,00.

Festregnskaber 1956

Kr

330,87

Indtægter:

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

Billetsalg
Baltegn
Indsamlet til ekstratime

741,72

127,866,10

P a s s i v e r :
Reservefond
Øvelsesfond
Byggefond
Foreningens formue

G. ØSTERGAARD
revisor.

412,40

579
103
682

Afgang (udm. 21, slettede 41, ekskluderet 1)

63

758,73

Medlemstal pr. 1. januar 1957 ialt

619

289,62

Hermed anbefaler jeg regnskabet til generalforsamlingens
velvillige behandling.
T. SPARRE
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For ikke til stadighed at løbe panden
mod et forbudsskilt ved ingangen til en
plads, hvor man ellers skulle have frit slag
til at udfolde sig, tillader jeg mig hermed
ved førstkommende generalforsamling at
foreslå skiltet taget ned og i stedet indføre
en paragraf i vore love, der siger:
Al arbejde og færdsel på pladsen skal
foregå med tilbørlig hensyn til de
øvrige medlemmer.
Hvornår den skal anvendes og afgørelsen
i slige sager vil jeg helt overlade til vor
højt ærede bestyrelse, hvem vi i forvejen
er megen tak skyldig.
J. V. Chr. . Medlem nr. 260.
•
Når et forslag har været forelagt gene
ralforsamlingen og er blevet vedtaget, mon
det så egentlig ikke er, fordi den majoritet,
som har stemt for forslaget er af samme
mening som forslagsstilleren, — og er den
minoritet, som har stemt imod, så ikke for
pligtet til at rette sig efter det og derved
undgå, at der bliver råbt efter dem ?
Hvorfor vil man absolut opfatte forbudet
mod cyklekørsel derhen, at det kun er ved
taget for at irritere de medlemmer, som
stemte imod, — det er jo netop vedtaget
for at gavne os allesammen, også de af os,
som ikke kan indse det, — og når enhver
jo ved, at selv den fjerneststående båd på
pladsen kan nås til fods på et par minutter
fra en af indgangene, så skal vi vist til at
passe på, at vi ikke går hen og får så travlt,
at vi begynder at regne med halve minutter
— i vor fritid.
Der er mange måder at køre på cykle
på, og for unge mennesker er det „skæg"
at få cyklen til at skride i løse slagger eller
tørt støv, eller bremse så hårdt op, at bag
hjulet blokeres og slæber hen ad jorden, —
er der virkelig ingen af „de utilfredse", der
har lagt mærke til, at det får en pæn lille
støvsky til at rejse sig, og at det kan virke
ubehageligt, især når man lige har lakeret.
Afslibning af master er et nødvendigt
arbejde på en bådeplads, ligesom afslibning
af bådsiderne m. m. er en selvfølgelighed,
og der har man dog altid kunnet snakke
sig tilrette med sine nærmeste naboer, så
man ikke giver sig til at slibe og støve op,
når han står og lakerer.
Det der med at køre i bil ud ad midter
broen behøver man jo ikke tage for andet,
end den spøgefuldhed, den sikkert var ment
som.
At børnene kan komme til skade på en
bådeplads er jo klart, men mon ikke det
vil virke ligesom lidt betryggende for for
ældrene, når de ved, at børnene i hvert fald
ikke kan blive kørt ned der.
Der er mennesker, som skal ligge ned
for at hvile og slappe af efter dagens ger
ning, andre „hviler" ved at gå sig en tur,
og så er der de få, som hviler bedst ved at

gå og sjoske rundt i deres tanker og lade
deres smule hjerne tumle med de problemer,
der optager dem, medens de lader lungerne
nyde godt af den friske luft, der nu engang
er ved vandet, og der er absolut ingen som
helst grund til at opfatte dem derhen, at
de „snorksover" og langt mindre grund til
at fremkomme med fromme ønsker om, at
de må undgå at træde søm op i foden. De
kunne måske fristes til at være lige så
„rare" og ønske for den, der trodser for
budet mod cyklekørsel, at han må undgå at
køre for mange søm op i sine cykledæk.
Der er en anden lille giftighed, jeg gerne
vil have taget livet af med det samme, —
jeg har aldrig hørt om folk som i søvne går
rundt og fjerner bukkene, så bådene vælter.
Den slags ting gør man som regel i vågen
tilstand, og de er enten udslag af stupid
dumhed eller bevidst ondskabsfuldhed, og
da der i Sundby Sejlforening ikke findes
nogen som er i besiddelse af netop disse to
egenskaber, og ingen fremmede har adgang
til bådepladsen, så tror jeg ikke, man be-
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høver nære nogen bekymring i det retning.
At en bådeplads er en hundrede procents
arbejdsplads og at der altid vil være en vis
risiko for ukyndige ved at opholde sig der,
kan jeg ikke rigtigt se har nogen som helst
forbindelse med et forbud mod cyklekørsel,
og indtil en flertalsbeslutning har vedtaget,
at al kørsel overalt på plads og havn er til
ladt, er jeg bange for, at man må regne
med stadig at løbe panden mod skiltene ved
indgangene og være nødt til at rette sig
efter dem, hvis man vil undgå, at der bliver
råbt efter en.
Et forslag til en ny lovparagraf om, at
alt arbejde og al færdsel på pladsen skal
foregår med tilbørligt hensyn til de øvrige
medlemmer, forekommer mig, af hvilke
smukke og ædle tanker det end er udsprun
get, at være helt overflødigt, da det jo da
er en sivfølge, at vi tager mest muligt hen
syn til hinanden, — også når det gælder om
at overholde forbudet mod cyklekørsel.
Men lad os bare høre lidt mere om det
på generalforsamlingen.
Red.

AL KØRSEL FORBUDT
Det har glædet mig at se disse skilte sat
op ved porte og låger til bådepladsen, og
jeg vil fortsat erklære mig som tilhænger
af, at dette forbud opretholdes, selvom ren
arbejdskørsel og kørsel til det fine nye klub
hus selvfølgelig skal undtages.
Da det ærede medlem, hr. M. K. Nielsen, i
bladets december nummer har gjort sig til
talsmand for, at forbudet mod kørsel op
hæves — og det gælder altså cykle-, knal
lert- og motorcyklekørsel — vil jeg gerne
have lov til at meddele forbudsmodstanderne hvorfor jeg stemmer for forbudet.
I de 10 år jeg har været medlem, har jeg
personlig oplevet følgende: Porten og, især
den lille låge på søndre plads, åben på vid
gab — der var lagt en sten for — kørende
med god fart ud og ind ad port og låge —
mange gående måtte springe for livet —
og den smalle gang til venstre for lågen
langs med skurene var et sandt eldorado
for børn og voksne til cyklebane, og der
havde jeg dengang mit skur — oplevelserne
fra den tid har jeg delvis glemt.
Senere, da jeg fik skur ovre i den fine
gade på søndre plads, troede jeg, at trængs
lerne var forbi, men ak — jeg har set
motorcklister og knallerter komme kørende
imellem skurene med jævn fart for tilsidst
at parkere køretøjet midt i den smalle gade,
nogle gange til reparation og hvordan andre
medlemmer ville komme forbi, var uden
betydning i den forbindelse, at cyklister
med familie skulle cykle fra skuret til bå
den var en selvfølge.

En anden virkning var, at man cyklede
helt hen til sit eget kære skiv — og stillede
sine talrige cykler op ad naboens pram —
jeg ved godt, at et medlem stadig er vred
på mig, fordi jeg væltede 5 cykler, som var
stillet op ad roret på mit skib. Nu kan man
stille sine cykler i stativerne og begive sig
til fods til sit skib eller skur, og sålænge
kørselsforbudet består, er der fredeligt at
færdes på bådepladsen, og det kan jeg lide.
Det er ganske interessant at bemærke
adresserne, hr. K. M. Nielsen bor i Hessens.
gade og undertegnede bor på Bispebjerg og
har min arbejdsplads på Finsensvej, og de
9 af 10 gange jeg kører til Sundby er det
på min trædecykle. På efterårsgeneralforsamlingen 1956 viste afstemningen om cyk
ling med 95 nej og 27 ja ganske tydeligt,
at selv om motiveringen er forskellig, så er
det store flertal tilhængere af: Al kørsel
forbudt.
Med venlig hilsen og syv stegte rød
spætter.
Medlem nr. 227. Poul Brock Pedersen.

SIDE 10

SSF

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 26. februar 1957 i Amager Selskabslokaler
Efter at formanden havde budt velkom
men, valgtes Jørgen Nielsen til dirigent.
Dirigenten konstaterede overfor forsamlin
gen, at den ekstraordinære generalforsam.
ling var lovlig indvarslet, og gav ordet til
formanden som første taler.
Formanden oplyste, at foreningen nu
havde fået en lejekontrakt med kommunen
på 25 år, hvorefter han gav en historisk
redegørelse over byggesag og byggefond,
henviste til model og tegninger af det på
tænkte byggeri, der har været udstillet i
vort gamle klubhus. Efter anmodning af be
styrelsen var arkitekterne til stede i aften
for at være til medlemmernes disposition,
dersom yderligere oplysninger af byggetek
nisk art måtte ønskes. Foreløbig ville arki
tekten give en oversigt, hvorefter kasserer
Sparre ville redegøre for den påtænkte
finansiering af byggeriet.
Arkitekten takkede for den tillid forenin
gen havde vist ham og hans kollega ved at
overlade dem projekteringen af byggeriet,
og gennemgik byggeplanen i store træk.
Herefter tænkes bygningen placeret på
pladsen foran midterbroen med festplads
og flagmast mod øst, den store sal med
front mod havnen. Køkken med tekniske
installationer, toiletter og varmecentral
bagved og derefter en tilbygning med
„skipperstue", bestyrelsesværelse og restau
ratørværelse med front mod Amager
Strandvej. Hovedindgang og hall mod nord
og solterasse mod syd. Fladt byggeri på
piloteret grundmur, væggene af gule sten,
taget svagt skrånende med papbelægning.
Kasserer Sparre oplyste, at den kalkule
rede oversigt efter bedste overbevisning
kom på ca. 220,000 kroner, hvilket endda
var i overkanten. Beløbet dækkede hele
byggeriet med inventar, centralvarmeanlæg
med oliefyr, lige til at flytte ind i. Forenin
gens byggefond vil med indbetaling i 1957
plus renter udgøre ca. 100,000 kroner. Rest
beløbet 120,000 kroner kan skaffes udefra,
idet vi af Dansk Idræts-Forbund af tips
midlerne kan låne 10,000 kr. rentefrit; be
løbet skal afdrages over 10 år. 110,000 kr.
kan vi låne i banken til kurs 85, d.v.s. at
lånet optages med 130,000 kroner til 5 pet.
rente med Københavns kommunes garanti.
Dånet ydes som kontinuitetslån over 25 år.
Den årlige ydelse vil andrage 11,700 kr. Her
efter skal vi årligt udrede 12,700 kr., som
vi regner med at få hjem på følgende måde:
Det årlige ekstrakontingent på 10 kr. bibe
holdes, hvilket giver ca. 5000 kr. Forpagt
ningsafgift af det nye klubhus skønnes at
indbringe andre 5000 kr. Foreningen skøn
nes at spare ca. 1000 kr. ved at undgå at
leje fremmede lokaler, ligesom man skønner

at kunne indtjene ca. 1200 kr. ved at udleje
lokaler til medlemmer eller andre søsportsklubber. lait bliver det ca. 12,200 kr. Dette
skøn er selvfølgelig diskutabelt; måske for
pagtningsafgiften er for lille, men alt i alt
regnes der med, at medlemmerne ikke skal
betale mere, end de gør idag.
Som første taler var restauratør Pløk
overbevist om, at 5000 kr. var for meget
i afgift.
Walther Hansen syntes, at prisen var for
stor, anbefalede at bygge for de penge, man
havde, og at undgå lån. Ønskede ikke at
bygge for den ny generation.
Jens Andersen var uenig med Pløk og
Walther, men ønskede flere oplysninger,
blandt andet hvad en vej fra Strandvejen
ind til klubhuset ville koste.
Kaj Guldbech var glad og tilfreds med
model og projekt, men var i tvivl om det
ekstrakontingent på 10 kr., vi allerede hav
de, var nok. Ville anbefale at bygge nu og
anbefale et yderligere ekstrakontingent til
byggeriet på 5 kr. Mente endvidere, at Pløk
vel nok var forretningsmand, der kunne se
de store chancer ved dette byggeri.
Jens Andersen mente, at vejen måtte
blive 150 m lang, 8 m bred og koste 300
til 400 kr. pr. løbende meter.
Medlem af byggeudvalget Akilles Jensen
oplyste, at klubhuset ville ikke blive til
gængeligt for offentligheden i almindelig
hed, men kun for medlemmer og deres på
rørende, ligesom man var instillet på even
tuelt at leje salen ud til andre søsportsklubber. Var uenig med Walther; vi havde for
pligtelse overfor både den forhenværende,
den nuværende og den kommende genera
tion. Amager Strandvej vil snart blive regu
leret og udvidet. Vejen ind til klubhuset
bliver ca. 100 meter og anlægges på privat
grund. En 5 meter bred pæn vej koster 100
kr. pr. løbende meter eller ca. 10,000 kr.
Prisen er opgivet af sagkundskaben efter
bedste overbevisning. Generalforsamlingen
må godkende byggeriet, før vi kan slutte
kontrakt med håndværkerne. Sparres tal er
i orden. Forpagtningsafgiften må naturlig
vis blive større her end i det gamle klubhus.
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på, at varme i huset var dyrt og nødven
digt, ellers forfaldt alting.
Hjalmar fremhævede, at foreningen var
en arbejderklub. Vi skulle bygge, som „Sun
det" havde gjort. Sparres oversigt var elen
dig. Vi skal ikke leje ud. Lige nu var det
for meget at gabe over. Lad os udskrive en
arkitektkonkurrence med 500 kr. i præmie.
Jens Andersen syntes, at man burde læg
ge parkeringspladsen ude ved vejen.
Seierbo anbefalede at bygge nu og ikke
være sortseer.
Henri Madsen udtalte, at Seierbo havde
ret. Men vi savner oplysning om husets
isolation.
Schmidt anbefalede at bygge nu, place
ringen var rigtig, projektet var godt, og nu
kunne man være bekendt at tage venner og
pårørende med ind i klubhuset. Anbefalede
at sætte en grænse opefter for byggeriet.
Walther frygter, at byggeriet vil medføre
kontingentforhøjelser på 10 kr. i kvartalet.
Kaj Guldbech er overbevidst om, at Spar
res tal er rigtige, men er ikke uvillig til at
give en femimer mere om året, og beder
Sparre oplyse, hvorledes omkostningerne til
vejen tænkes betalt.
Kasserer Sparre udtalte, at vi skal bygge
for os selv og fremtiden. Sådan som for
eningen altid havde gjort, ellers havde vi
ikke haft den havn, vi har idag. Husets ved
ligeholdelse vil kun andrage små beløb de
første år. i øjeblikket betalte man ca. 500
til 600 kr. årligt til reparationer af det gi.
klubhus. Vejanlægget tænkes betalt af
benzinpengene.
Andersen ville som håndværker udtale sin
anerkendelse af projektet. 5—10,000 kroner
mere eller mindre er ligegyldigt. Vi må stole
på vort byggeudvalg.
Jensen (Roy) er af den mening, at kon
tingentet vil blive forhøjet med 30—40 kr.
Durand Højlind ville bygge nu og for
medlemmerne, ikke blot for restauratøren.
Syntes det ville være fornuftigt at begræn
se udgiften til 260,000 kr.
Edvin Hansen ville som nyt medlem ud
tale, at det gamle klubhus kunne man ikke
være bekendt mere. Anbefalede at bygge
nu. Udtalte, at det var i øjeblikket så billigt
at have båd i S.S.F., at han for sit vedkom
mende ikke havde noget imod en kontin
gentforhøjelse. Anbefalede, at byggeudgif
ten begrænsedes.

Pløk syntes, at 5000 kr. stadig var for
Lindemann erklærede sig som stor til meget i afgift. Der vil komme meget renhænger af byggeprojektet. Da devaluerin gøringsarbejde med 18 timers arbejdsdag.
gen stadig gør vore penge mindre, er det Øllet vil også blive dyrere.
rigtigt at bygge nu. Havde stor tiltro til
Arkitekten gjorde rede for isolationen i
bygge-udvalget.
vægge, gulve og lofter. Ville anbefale 2 glas
Gøsta Øberg ønskede også, at man byg i vinduerne. Håndværkerpriserne vil blive
gede nu, men savnede oplysning om de faste og bindende. Ubenyttede lokaler skal
årlige udgifter, reparationsudgifter m. m. om vinteren blot holdes frostfrie. Til store
samt amortisering af vejen.
fester er bestyrelsesværelset tænkt inddra
Pløk indvendte, at restauratøren skulle get som garderobe.
kunne tjene til føden og gjorde opmærksom
Inger Nielsen anbefalede, at vejen asfalt
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belægges, så støvplage undgås for jollerne.
Kaj Guldbech anbefaler at foretage af
stemning nu.
Pladsmand Madsen skønner, at byggeriet
vil komme op på % million. Vil gerne byg
ge, men på et sted nærmere Strandvejen.
Lorentzen glæder sig til det nye hus og
udtaler sin tak til byggeudvalget. Anbefa
ler 2 glas i ruderne mod øst.
Afslutning foreslås nu af flere medlem
mer, hvorefter
Jens Andersen takker byggeudvalget for
stort og godt arbejde og anbefaler at stem
me for byggeriet indenfor en rimelig pris.
Akilles Jensen synes, at Pløks trudsel om,
at bajerne vil stige, ikke er på sin plads
her. Det må være sådan, at det altid er
billigere at komme i foreningens klubhus
end at gå på en offentlig restauration. —
Mener det er fornuftigt at sætte en grænse
for udgifterne, blot må grænsen ikke sæt
tes for stramt. Byggeudvalget har kun an
svar overfor medlemmerne, ikke noget juri
disk ansvar.
Henri Madsen synes, at bestyrelsen hidtil
har vist at forvalte foreningens midler på
god og fornuftig måde, men vil gerne fore
slå en kontingentforhøjelse på 5 kr. pr.
kvartal, til gavn for foreningen og os selv.
Vivi-Olsen udtalte sin tak til byggeudval
get, der havde hans fulde tillid.
Formanden fremhævede, at alle priser er
fremkommet efter mange forespørgsler
hos fagfolk og andre kompetente personer.
Der tales så meget om ekstrakontingent;
det kan ikke vedtages her, men måske vil
nogen foreslå dette til den kommende gene
ralforsamling. Bestyrelsen er altid glad for
at have penge at disponeere over til alle
forefaldende arbejder. Vedtages byggeriet,
er det tanken at begynde, så snart bådene
er væk fra den del af pladsen, og vi håber
at kunne indvie klubhuset ved vor stander
hejsning den 4. maj 1958.
Dirigenten oplæste derefter: Resolution
til den ekstraordinære generalforsamling i
Sundby Sejl-Forening den 26. februar 1957:

„Efter at generalforsamlingen
er gjort bekendt med de af det
nedsatte byggeudvalg og d'herrer
arkitekter Jørgen Schrøder og
Erland Hansen udarbejdede byg
geplaner, og efter at have hørt
kassererens overslag over bygge
riets omkostninger og financieringsplan, går generalforsamlin
gen ind for det heri planlagte byg
geri.
Samtidig bemyndiger general
forsamlingen byggeudvalget til at
iværksætte byggeriet snarest mu
ligt, samt bemyndiger bestyrelsen
til at fremskaffe og tegne de til
byggeriet nødvendige lån."

SSF

SIDE 11

Ved skriftlig afstemning afgives ialt 161
stemmesedler, hvoraf 142 stemmer ja og
19 stemmer nej til forslaget, der herefter
er vedtaget.

der i en lille sejlbåd på et kulsort hav og
oplevede, hvad digteren selv måtte have
oplevet, for at kunne skrive netop sådan:
„— så havde vi agten for roret, kølvandets
Dirigenten minder om, at det er den stør levende følge."
ste beslutning, man har taget i foreningen
Drachmann var Malerens yndlingsforfat
i de sidste 10—15 år, og ønsker foreningen ter, han kunne lide ham, fordi han havde
og dens medlemmer al held og lykke på skrevet om søen, om fiskere og om skip
sejladsen fremover.
pere :„En mand, der har kunnet skrive så
dan,
må jo selv have sejlet og have holdt
Formanden retter en varm tak til forsam
lingen for saglig debat, for tilliden til byg af at sejle, levet det liv og lært det at kende
geudvalg og bestyrelse, der i tiden frem for at kunne fortælle andre om det. Selv
over vil bestræbe sig på at vise sig tilliden i dag er der jo sågu folk som nægter at tro,
værdig og søge at holde byggeriet indenfor der er havvand til. Og hvor mange gider
de skitserede rammer. Motiverede derefter egentlig læse om søens folk, hvor tit ser
et leve for det kommende byggeri, hvor man en søfortælling i et magasin eller uge
blad? Det er kun udlandet der tror, Dan
efter
Dirigenten hævede generalforsamlingen mark er en søfarende nation ,med landbrug
som hobby, — desværre er det omvendt."
og takkede for god ro og orden.
Sekretær.

Kølvand
Mørket lå om, hav og skib, og vi sad bare
og sejlede, Maleren og jeg, sejlede ind i
mørket uden jag og uden uro, vores lille,
flydende verden gav os begge en fornem
melse af tryghed og velvære, en fornem
melse af at være hjemme og dog på rejse.
Vi rejste den ene mil efter den anden og
kunne dog sidde og synge og spille, — eller
bare sidde sammen i cockpit'et og sludre
eller tie stille og se ud over vandet og høre
havet nynne sin længselssang ude i mørket.
„Hvem kan vel sove, om bord, på søen,
en juninat?" — Det var Holger Drach
manns ord i Malerens mund, og han udtalte
dem med vægt og rejste sig op. „Jeg synes,
vi trænger til en sjat kaffe, hvad siger du?"
Jeg syntes det samme. Båden trippede
sindigt af sted, vi havde vand nok til alle
sider, ingen bøjer eller mærker, vi kunne
rende på i mørket, ingen grunde, vinden
var jævn og kraftig nok til at holde sejlene
fulde, vi behøvede kun af og til at spejde
frem under sejlet efter lanterner fra andre
skibe, kunne sejle trygt gennem den korte,
gennemsigtige nat, kunne sidde der og tro
os på vej mod verdens ende, medens det
svage lysskær bag os, oppe i nord, langsomt
vandrede mod øst.
Vi sad og sejlede, med hver sine tanker,
tænkte tilbage og tænkte frem og sagde
ikke ret meget til hinanden, men så blev
tavsheden Maleren for trykkende og han
stillede sin kop fra sig i læ og sprang op
og satte sig på kahytstaget med udbredte
arme: „Når fra havstokken ud på det vi
gende blå, for en kuling, en passende frisk."
Han gav hele Drachmanns digt om „Køl
vand", kunne det udenad, og jeg sad bare
og lyttede efter hvirvlerne fra roret og lod
mig voldføre af Malerens stemning. Vi sad

Maleren fandt sin spille frem og natten
blev blegere og blegere og jeg sad og så
tilbage hvor kølvandet legede i lysskæret
fra himlen:
„— når dit fartøj har brudt sig en møj
som kanal,
hvor det akkurat passer med siderne ind,
og må afstå hver tomme for resten af
søen —."
Rollo.

75 år
En af foreningens gamle vikinger, ViviOlsen, fyldte den 6. februar 75 år.
Det er der nu ikke mange, der tror, når
man ser Olsen springe omkring nede på
havnen eller entre talerstolen på general
forsamlingerne for at sige sin mening om
problemerne, selv ville jeg have skudt på
et sted midt i tredserne, men Vivi-Olsen be
høver iøvrigt ingen nærmere præsentation,
da enhver i foreningen kender ham og ved,
hvad han er og altid har været for Sundby
Sejlforening.
Det skal dog ikke forbigås i tavshed, at
Vivi-Olsen var en af foregangsmændene,
dengang vi byggede vore juniorbåde, og det
er vist ikke for meget sagt, at Olsen stort
set byggede den ene helt alene — den røde
— den bedste af dem. At Olsen af profes
sion er skibstømrer er jo i sig selv en bor
gen for at arbejdet i båden er godt og præ
cist lavet.
Ad krogveje har vi fået opsnuset, at Lejf
var hjemme på besøg fra Amerika for at
hylde sin far på den store dag, og vi andre
kan jo blot i al beskedenhed, og lidt forsin
ket, fremkomme med vort: Tillykke, ViviOlsen, og tak for din indsats og store inter
esse for vor gamle forening.
Vi regner med stadig at høre din mening,
når vi drøfter foreningens tarv, og ønsker
dig held og lykke videre fremover.
S.S.F.
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ØVELS ESBÅDEN
Som medlemmerne måske erindrer, skrev
jeg i sidste nummer af bladet lidt om, at
jeg- —efter fattig evne — med glæde ville
være jer behjælpelig med sammensætning
af artikler til bladet (husk det), og det vil
jeg naturligvis stadigvæk, men dette har
adskillige fået lidt galt i halsen, idet jeg
har fået flere forespørgsler gående ud på,
om jeg ikke kunne lære folk at sejle. (!)
Som svar kunne jeg lide at spørge: Hvad
i alverden tror I, vi har øvelsesbåden til?
Mange tror vist, den er for viderekomne,
men intet er mere fejlagtigt. Båden står til
rådighed for ethvert medlem over 18 år, og
om han eller hun aldrig har set andet vand
end det, der komimer ud af en vandhane, er
ganske ligegyldigt. Man opnår, under en
kyndig lærers vejledning, en udmærket ud
dannelse i sejlsportens mysterier og vi har
jo alle engang været elever til søs, nogle
har fusket sig tilfældig undervisning til,
andre har gennemgået en grundig skole,
men alle har vi måttet lære.
På landjorden kan man lære at køre bil
på 14 dage, på søen kræves der langt mere,
og tilfældig undervisning er absolut for
kastelig. Sejlsport er en idræt, det har den
været gennem flere generationer, men først
for nogle få år siden blev den fuldt aner
kendt herhjemme, da Dansk Sejlunion blev
optaget som medlem af Dansk Idræts For
bund.
Vi sejlere dyrker vor sport på mange for
skellige måder. Nogle sejler kapsejlads på
aften- eller søndagsbane, andre helst på en
distance, der tilbagelægges på en nat eller
et døgn, og atter andre på de helt lange
havkapsejladser, men uden at kapsejle er
sejlsporten dog også fyldt med spændende
oplevelser. Når vi dyrker den på week-end
eller langture, søger vi at få det mest mu
lige ud af forholdene i de fremmede far
vande, og vi sætter os mål og lægger kræf-

terne i for at nå dette, og som gode sejl
sportsfolk holder vi ikke op, fordi vi har
nået det første resultat, vi sætter os straks
nye mål, bliver ved, uden hensyn til alder
og køn.
Men eet har dog engang været fælles
for os alle, vi har måttet lære at sejle.
Måttet lære at føre et fartøj på betryggen
de måde, og den bedste form for uddannelse
opnås på sejlerskolen, den er faktisk nød
vendig for udviklingen af vor sport.
Og så, —1 når I melder jer til på sejler
skolen, så tag konen eller kæresten med,
alt for mange svæver i den vildfarelse, at
skolen kun er for mandfolk, men intet er
mere fejlagtigt. For det første opnår I at
gøre pigerne glade for at sejle, når de selv
lærer og forstår, hvad det drejer sig om, og
for det andet og vigtigste kan de i farens
stund være til megen hjælp, når de har lært
lidt om sejlads, end hvis de bare altid har
siddet til pynt nede i kahytten.
Der er intet i vejen for, at to—tre ægte
par eller andre kan slå sig sammen og teg
ne sig for en ugentlig aften, — da jeg selv
i sin tid havde med sejlerskolen at gøre,
havde vi, ud over den faste ugentlige træ
ningsaften, mange fornøjelige timer. Vi
lejede øvelsesbåden for en week-end eller
søndag, og den var optaget sommeren igen
nem fra maj til oktober.
Øvelsesbåden er et ganske ideelt søskib
og dertil velsejlende, der findes praktisk
talt ikke den vindstyrke eller sø, den ikke
kan stå for, det tror jeg alle, der har fået
deres første skoling der, vil skrive under
på. Dens eneste fejl var, at den var underrigget, men dette rådes der jo nu bod på,
idet den bliver f o r s y n e t m e d både klyver o g
topsejl, — og kan I først manøvrere den,
så kan I trygt købe jer et sejlfartøj, — for
så er I fuldbefarne.
Carl Hillers.

S.S. F.-R E V Y E N
Efter en lille pause holdt S.S.F. atter revy Egon. Den sidstes „Noget for damerne",
lørdag den 2. marts.
var hele aftenen værd.
Som „publikummer" siger jeg alle de
Som sædvanlig var der fuldt hus —
medvirkende, såvel på scenen som bag sce
mange måtte stå op.
nen og i sufflørkassen tak for det store
De fremmødte blev ikke skuffede.
arbejde, der gøres for at vi kan få en for
Det var en udmærket revy med gode
nøjelig aften.
kræfter.
Det kan ikke bebrejdes de optrædende,
Bifaldet var da også stort og stemningen at det var småt med lokalt stof; skylden
høj.
herfor er vores.
En ting må dog frem her:
Alt i alt var det en fornøjelig aften, og
„Hvornår lærer Jørgen, at også publi det blev sent, før Gamby og hans gutter
pakkede instrumenterne sammen.
kum gerne vil høre, hvad han siger?"
Vi må være glade for et par som Lis og
Tilskueren.
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SLETTEDE
MEDLEMMER
Aktive:
Axel Funch, Wittenberggade 41.
Niels Chr. Nielsen, Bremensgade 11.
Erling Sand, Thygesvænge 1.
C. Holst Larsen, Kongedybet 16.
Kaj Jensen, Hyldebærvej 15.
Ole Verner Pedersen, Hallandsgade 8.
Bruno H. Jensen, Dannebrogsgade 36 o. g.
Erling Chr. Nielsen, Søborg Hovedgade 14a.
Kay Petersen, Prisholmvej 58.
Preben Hansen, Nørrebrogade 5.
Kaj Mortensen, Rosenvængets Sideallé 3.
Helge Vile, Øster Farimjagsgade 8.
Børge Brinkler, Amagerbrogade 23 B.
Bent Møller Jensen, Fælledvej 5.
B. Vmdrup Andersen, Kongedybets Allé 23.
Einar Erik Christiansen, Hessensgade 6.
Actur Nielsen, J. E. Pitznersvej 20.
Egon Hansen, Bergthorasgade 40.
Tonny Sørensen, Sundholmsvej 68.
Ejvind Hernø, Svend Vonvedsvej 15.
Holger Chr. Nielsen, Kastrupvej 79.
Ivan Thode, Saxogade 25 C.
Tage Hemdorff, Lange Miillersgade 21.
Jørgen Suhr, Vejlands Allé 97.
Gerhard Mårtensson, Madvigs Allé 10.
Charly Mikkelsen, Høsterkøbsgade 16.
Torkild Ek, Elmegade 5.
Jørgen Petersen, Hallandsgade 4 A.
Henry Poulsen, Overgaden o. V. 98.
Aage Ellermann (ekskl.), Thuja Allé 19.
Viggo Hansen, Sigbriths Allé 17.
Hans Johnsen, Rodosvej 36.
Helge Jensen, Smålyngen 12.
Joen Larsen, Florensvej 2.
Bent Lars Poulsen, Bergthorasgade 46.
Juniorer:
Peter Brinch Mortensen, Italiensvej 10.
Kurt Olsen, Grækenlandsvej 80.
Anni Rosten, Funkiavej 7.
Else Marie Jensen, Bristol Allé 14.
Anni Koster, Funkiavej 7.
Doris Wienberg Hansen Ingolfs Allé 27.
Passive B:
Wolmer Christensen Grønningen 2.

Arbejdsløsheds-ø
(Fra B.T.)
50 familieforsørgere på Hveen er i denne
tid uden arbejde — og det har fuldstændig
lammet øens erhvervsliv. Lensstyrelsen har
derfor nu indstillet, at man iværksætter en
opmudring, udvidelse og forbedring af
Båckviken havn som beskæftigelsesforan
staltning.

S SF
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JUNIOR

AFDELINGEN
Besøget på A/S Jacob Holm & Sønners
fabriker.
Onsdag den 20. februar samledes 40 juni
orer udenfor A/S Jacob Holm & Sønners
fabriker i Reberbanegade for at bese denne
virksomheds fremstilling af sejlgarn, tov
værk og wirer. Besøget, der var kommet i
stand med bistand af et vore medlemmer,
hr. Kaas, indledtes med at sejlerkammerat
fra Ø/S „Frem", hr. ingeniør Lynggaard,
bød velkommen og gav en kort forklaring
på det, vi skulle se. Derefter gik vi en rund
gang under d'herrer Lynggaard og Kaas'
ledelse og beså den store virksomheds man
ge afdelinger.
Det var forbavsende at se, hvordan ar
bejdsprocessen var nogenlunde ens, hvad
enten det var sejlgarn, svært tovværk eller
wire der fremstilledes. Vi fik at se, hvordan
man lavede høstbindegarn og hvordan store
virksomheder fik vævet speecielt farvede
tråde i det tovværk, de skulle have, for at
man altid kunne kende det igen. Vi så hvor
dan tovværk og wire fik et beskyttende lag
af plastic, hvordan tovværket blev farvet,
brændt og poleret. Efter rundgangen sam
ledes vi i fabrikens imponerende fritids- og
hobbylokaler, hvor vi fik forevist to film,
en om råvarernes dyrkning, indsamling og
transport, og en om hvordan man i tidligere
tid fremstillede tovværk på reberbanerne,
en besværlig og langvarig proces i forhold
til det, vi lige havde set.
Til slut fik vi kaffe og wienerbrød i
fabrikkens kantine.
En helt igennem storslået og vellykket
aften, som vi er Kaas, ingeniør Lynggaard
og fabriken meget taknemlig for.

dem, at tilstrømningen af juniorer her i
foråret sandsynligvis vil gøre, at kun dem
Så er der afslutning på vinterens kursus der er flittigst kan gøre sig håb om at
og eksamenstiden slår for 9 af juniorerne, komme ud at sejle til somjmer, så mød der
der skal op til den teoretiske del af deres for flittigt op eller giv Børge besked, hvis
du ikke kan komme.
førerprøve.
Navigationseksamen
onsdag den 6. marts 1957.

Vi bringer her resultatet af de ni's præ
Kapsejladser:
stioner, de bestod alle, så derfor skal det
Det er måske lidt tidligt at begynde at
siges, at maksimum points er 14 og mini
tale om kapsejlads nu, men vi kan allerede
mum for at bestå 6 points.
nu i juniorafdelingen se, at der bliver alt
Det er følgende juniorer:
for mange juniorer, der vil ud at sejle kap
Lilian Empacher
14 points.
sejlads til, at vi kan dække behovet med
Niels Fenger
14
„
juniorbådene, derfor beder jeg allerede nu
Annie Hansen
11
„
de medlemmer, der kunne tænke sig at tage
Svend Aa. Hansen
11
„
en junior med til kapsejlads, om at give
Preben Jensen
12
„
besked til juniorlederen eller Børge Hansen,
Ole Larsen
13
„
hver enkelt vil så senere få besked om,
Anette Lindemann
14
„
hvilken junior der er blevet udset til dem.
Birte Nielsen
14
„
Per Renæs
11
„
Ferieture:
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden
Foreløbig har vi i juniorafdelingen plan
til at sige hr. Bentzen tak for i år, det er lagt følgende ferieture. Her er tidspunkter
efterhånden ikke så få juniorer han har ne, så I kan bestille ferie:
bibragt det første kendskab til navigation.
Landsjuniorstævnet ved Kolding fra 14.
til 19. juli.
S.S.F.s juniorafdelings ferietur fra 21.
Tovværkskursus:
juli til 2. august.
Mandag den 18. marts er der afslutning
Desuden har vi håb om i lighed med tid
på tovværkskursus.
Forældre og andre interesserede er vel- ligere år at blive indbudt til K.A.S. ferietur,
komjne til at se resultaterne af vinterens der sandsynligvis vil falde fra 3. til 10.
august.
arbejde. Mødestedet er Sundpark skole kl.
Hvis du har interesse for en af disse ture,
19, klasseværelse nr. 15.
så
meld dig allerede nu, da der sandsynlig
Rigger Hansen skal også have en tak for
vis
hurtigt vil blive overtegnet til disse
den aldrig svigtende interesse han har haft
i at sætte juniorerne ind i tovværkets ture. — Der er måske også her nogle med
lemmer, der kunne tænke sig at få en juni
mysterier.
or med hvis dette er tilfældet, vil jeg være
glad for at komme i forbindelse med de
Klargøring:
interesserede medlemmer. Henvendelse til
Som de fleste juniorer ved, er klargørin J. Hillers, Folehaven 33, Valby.
gen allerede i fuld gang, men der er dog
enkelte der tror, de har chance for at kom Kammeratskabsaftenerne:
me ud at sejle til sommer, når de ikke har
Der er nu kun to af disse aftener tilbage:
deltaget i klargøringen, lad mig lige rive
Torsdag den 7. og den 21. marts.
dem ud af den fejtagelse. Jeg kan fortælle
Mødested og -tid: Sundpark skole, klasse
værelse nr. 15, kl. 19,30.
Den sidste aften bliver der holdt afslut
ning, der vil foregå som en lille konkur
rence, der vil vise hvormeget den enkelte
til at overvære S.S.F.s store forårsrevy, for
junior har fået ud af disse aftener. Pointsefter det, jeg havde haft lejlighed til at se
kampen afsluttes ligeledes denne aften og
af prøverne, tegnede den til at blive fin-fin,
resultatet vil blive bekendtgjort.
— men så skete der en hel masse uforudsete
Mød nu op til disse to aftener eller send
ting for mig, lige umiddelbart før jeg skulle
afbud.
af sted, og jeg nåede ikke at komme med,
— og det ærgrer mig.
Ny juniorbåd:
Jeg havde glædet mig til at få lejlighed
Desværre har der endnu ikke vist sig en
til at give de forskellige et lille hip i bladet, akceptabel juniorbåd.
både instruktør, forfatter, skuespillere,
De både, vi har haft på hånden, har været
kapelmester, maler, beelysningsmester, suf for gamle eller for dårligt holdte eller også
flør, maskinfolk og hvem der ellers har haft har de ikke været klassebåde.
en finger med i spillet, — nu må jeg nøjes
Men vi håber jo stadigvæk på at få en
med at konstatere, at revyen er spillet.
god båd, selvom der er meget stor rift om
Men er der ikke en anden, som kan dele bådene, idet mange andre juniorafdelinger
de blomster ud ?
Red. også står for at skulle indkøbe ny båd.

KØB • SALG • BYTTE Jeg havdesadan glædet mig
Gøta motor, 5 hk. sælges for 800 kr.
Rigger A. Hansen, Portugalsgade 10, 2. tv.
•
Her er et frisk initiativ, taget af vor
annoncemand E. Lorentzen, så vi kan undgå
alle de lidet pyntelige opslag ved vore ind
gange. For 2,50 kr. kan man i denne spalte
få indrykket en lille annonce, hvis man har
et eller andet overkomplet, man gerne vil
skille sig af med, hvis man vil bytte med
noget andet, eller hvis der er noget man
savner og vil spørge andre om de har. Og
en lille annonce i vort blad ses og læses
sikkert af flere, end en laset seddel på et
plankeværk.
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. . . JEG STOPPER O G BAKKER
af R O L L O
„Du har set ham, der kommer oppe ved
lossepladsen?" spurgte Maleren.
Jeg havde set ham, og jeg sad netop og
regnede ud, at hvis han havde tre gange så
langt til det punkt, hvor vore kurser skar
hinanden, og han sejlede tre gange så hur.
sigt, som jeg, så ville vi mødes i et brag
og komme ud at svømme, men jeg regnede
med at sejle lidt mere end en trediedel så
hurtigt som han og nå foran ham, men så
gjorde Maleren mig betænkelig.
„Du når ikke over," sagde han.
Vinden var vestlig, så jeg kunne, uden
at forandre kursen ret meget, løbe i vinden
og bakke fokken og så stå der og trippe
på stedet, indtil han var forbi, men rors
manden på den store damper, forstod åben
bart ikke denne manøvre, eller den vagt
havende officer på broen må have set mig
som en sejlbåd, der med sejlene fulde sty
rede lige tværs af hans kurs, så gav han to
fornærmede grynt i sin dampfløjte og holdt
lige på mig.
„Omi et øjeblik stiger jeg af og svømmer
mig en tur, medens han sætter en rednings
båd i vandet," sagde Maleren opmuntrende.
Han havde rejst sig og stod og holdt fast i
vantbardunen og stirrede med hængende
kæbe på damperen, som nu var ganske tæt
inde på os.
Vi var på vej hjem fra Saltholm, Maleren
og jeg, vi havde travet Øen tværs igennem,
havde set en flok „vilde,, heste galopere
over „prærien", og vi havde forsøgt at bilde
hinanden ind, at vi lige var landet med
„Mayflower" og nu var i fuld gang med at
tage en ny verdensdel i besiddelse, og vi
var stormet af sted som et par drenge, der
havde taget sig en pjækkedag fra skolen og
ville udnytte hvert eneste minut.

Vi havde slæbt os tilbage til broen under
en ubarmhjertigt brændende sol, vi havde
undret os over, at kroen kunne eksistere af
en befolkning på seksogtyve mennesker,
havde siddet i den kølige krostue med
baren og troet at befinde os i en landevejs
kro, hvor folk drog forbi ude på vejen, •—
men der var kun een vej, som førte til og
fra kroen, og det var den, vi nu fulgte, —
hjemover.

„Vi skulle have holdt vores kurs, blevet
ved med at sejle, så havde vi været ovre
nu," sagde jeg nærmest til mig selv og løf
tede låget på kistebænken for at fiske tåge
hornet frem. Jeg gav ham fem fortvivlede
hyl og kort efter tre, og så opdagede han,
at vi ikke sejlede, hans agterste mast kom
tilsyne bag skorstenen, og en enkelt lille
sky af hvid damp hvæsede ud af dampfløj
ten, hæs af iver.

SIDE 2
Vi stod og vippede i hans bovvand, da han
gik foran om os, lod os nidstirre og sagde
ikke noget som helst, skønt vi var godt og
vel på prajehold af hinanden, og først da
vi atter var faldet til på vores kurs mod
Sundby vandtårn og Maleren atter havde
sat sig tilrette på ruftaget, kom det tørt fra
hamj: „Sådan sejler kun idioter."
Jeg svarede ikke noget) for jeg brød mig
ikke om at få nærmere defineret, om det
var mig eller den store, han mente. Rollo.
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NYT SKIV

Vi havde hørt
at en optimistjolle skulle kunne bygges
for ca. 150 kroner og en O-K jolle for det
dobbelte, og da vi syntes, det lød alt for
godt til at kunne være sandt, gik vi ind på
messen i Forum og snakkede med de ud
stillede joller der. Her er et par priser, som
velvilligst blev stillet til vor disposition:
Byggesæt for Optimisten koster virkelig
kun 150 kroner. Amatørbygget koster den
190 kroner, og sejl, mast og bom koster
110 kroner.
O-K jollen koster 390 kroner for bygge
sættet, 500 kroner amatørbygget, og mast,
sejl og bom 350 kroner.
Piratjolle og Snipe: 700 kroner, rig: 400
kroner.
B-B jollen: 1050 kroner halvfærdig. Rig:
350 kroner.
Finnjollen er vanskelig at bygge selv og
koster fra værft: 3800 kroner.
5—0—5 koster fra værft 4000 kroner,
riggen 700 kroner.
Catamaran'en, den mærkelige dobbeltbåd,
som leder tanken til sydhavsøers brænding,
koster i byggesæt 1400 kroner, amatørbyg
get 2100 kroner, og sejl, mast og bom 700
kroner.
Selv om priserne er ca.-priser, havde vi
altså ikke hørt helt galt med hensyn til
Optimisten og O-K'en, som vel nok er de
to typer, der har største interesse for os.
Forøvrigt skal arrangørerne af den smukke
stand komplimenteres. De blanke fartøjer
med de mangefarvede sejl, og ikke mindst
Poul Elvstrøms 5—0—5'er, har sikkert
givet mange landkrabber hjertekvababbelse
og lyst til at være med der ude, hvor luften
er frisk og bedste mand vinder.

Da Svend for et lille årstid siden, efterøat have solgt sin folkebåd, gav sig til at
skille sin nyerhvervede spidsgatter ad og
gå hver eneste stump træ og hver eneste
nagle og skrue og bolt efter, skifte ud og
forny, var vi vist et par stykker, som ryste
de på hovedet og spurgte os selv, hvad det
egentlig var, han havde købt.
Det er vi forlængst holdt op med, både
med at spørge og undres, for nu har vi for
længst set, hvad knofedt og stædig vilje
kan føre til, — og så lidt fritidssyslen og
et par håndører. Jeg tror, det var 13,000
kroner, Svend sagde skibet ville stå ham i,
når det lå i vandet, men det er også et
pragtfuldt fartøj, og skal nok være velsej
lende med den bælg, det har at bære på, og
den køl. Det skal jo også kunne klare en
mast på godt 15 meter, med 45 kvadrat
meter sejl hængt op.

Apteringen er mahogni, både oppe og
nede, og motoren, en 2-cylindret Albin med
el-start, er helt gemt under dørken i cock
pit'et. Der er dejlige, rummelige skabe over
køjerne, og rum til at stuve køjetøjet af
vejen i, så det er gemt af vejen om dagen,
foruden køjerne i salonen er der to køjer
forude på hver 180 cm længde. To store
skuffer under pantryet, inddelt i slingrefaste
rum, stort klædeskab, stort stuverum
•
På udstillingen i Forum så vi også en i hækken, to trin ned i kahytten, — alene
plasticredningsbåd, et støbt fartøj på ca. af træ er der gået for ca. 1300 kroner. Mo
7,5 m — 2,5 m — 0,95 m, som var beregnet toren har kostet ca. 5000 kroner.
til at kunne rumme 35 personer. Et rofarSkipperen regner med at være i vandet
tøj, men også egnet for motor.
til påske for eventuelt at bruge helligdage

(Vi har læst),
at øriget Danmark består af ca. 620 øer
plus en halv. 500 omskylles af havvand, 100
bor der mennesker på. 120 ligger dels i
søer og er dels ubeboede, — så vi skulle vel
have betingelser for at dyrke sejlsport.

ne til at rigge til og ordne af alle de små
ting, der altid er at ordne ved et nyt skiv
og så, — ja, så er der vel egentlig ikke mere
at sige end: Tillykke med skivet. Held og
lykke og god vind. God sejlads og — ptøj,
— husk at spytte efter skibet, når det gli
der ud i vandet, det betyder lykke.
Red.

STAUDER
v»-i

Formodentlig for sidste gang i forenin
gens historie skal vi samles på den gamle
festplads foran det gamle klubhus og sætte
vor stander for sæson 1957, for snart er
dette, som så meget andet, historie, og vi
skal efter alle solemærker at dømme til
næste år og videre fremover samles foran
vort nye klubhus, hvor flagmasten bliver
flyttet over, og hvorfra vort flag og vor
stander fremtidig vil vaje.
Lad os bare knuse en lille tåre, vi har
lov til at være en smule sentimentale, når
vi nu skal forhale over på den nye plads,
og lad os bare ikke genere os, fordi vi kom
mer til at tænke på, hvad vi hver især har
af minder fra det klubhus, som tiden nu er
løbet fra, og som trænger til afløsning,
men når så det er overstået, alt det der
med at tænke tilbage, lad os så vende os
fremover, for vi skal jo videre. Altid fremad.
Lad os i år mødes foran det gamle klub
hus for sidste gang og sige pænt farvel og
tak, lad os tage det som en sidste oplevelse
og der ønske hinanden en god sejlsæson
1957.

Det er glædeligt, at Alf Andersen og Hil
lers har fået et par hjælpere til kapsejlads
sæsonen. Det var for det første et alt for
stort arbejde at klare alene, og for det an
det virker det stimulerende for sporten at
vide, at der stadig er nogen, som vil tage
et tag med.
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Pinse-turen

I år skal vi til Rungsted, Rungsted Kyst,
som man siger inden for baner og post for
ikke at forveksle med Ringsted( — nå, der
er vel næppe stor sandsynlighed for, at en
sejler vil tage fejl, og dog har jeg engang
sejlet til Ringsted, eller måske snarere, fra
Ringsted. I kano. Startede ad Ringsted å,
stødte til Suså og endte i Karrebæksminde.
Til søs gennem Sjælland.

SIDE 3

Styrmand Bendtsen
&oj

Jeg vil gerpe her i det blad, styrmand
Bendtsen altid har omfattet med så stor
interesse, have lov at sige Bendtsen tak for
alle de små opmuntrende udtalelser og den
velvilje, jeg altid har mødt, når jeg uan
meldt stak hovedet ind derovre på skolen,
enten for at overvære starten af en vinter
sæsons kursus, for bare at sidde et øjeblik
en almindelig undervisningsaften, eller ved
Men det er altså Rungsted, vi skal til i overværelsen af den afsluttende eksamen.
år, der har vi været før og ved; der er
Jeg følte det altid, ikke alene som en
dejligt, især hvis pinsesolen danser hele gestus over for bladet, men mere som et
vejen, — men husk at melde dig til på udtryk for, at Bendtsen virkelig var glad
listerne, som vil blive opslået i klubhuset. for at jeg kom, når han præsenterede mig
Det er ikke nok bare at beslutte sig til at for sine elever og sørgede for, at jeg altid
ville tage derop, vi skulle gerne vide, hvor blev anbragt således, at jeg kunne høre og
mange vi bliver, så festudvalget kan finde se alt, hvad der foregik. Og for mig har det
altid været en af de store oplevelser at få
ud af et eller andet.
lejlighed til at overvære især de afsluttende
prøver på såvel navigations, som tovværkslære.
Som redaktør af bladet siger jeg styr
mand Bendtsen tak for hans altid vågne
interesse for vort lille beskedne blad og
håber det stadig må kunne bringe i hvert
fald noget af interesse.
Thorkild Langelund.

Antikt py«
Fyret på Espergærde havnemole har i
mange år været i en sørgelig forfatning.
Oprindelig har det været hvidmalet — men
malingen er forlængst skallet af. Antikvitetshandlersken Helene Lund Petersen har
længe ærgret sig over det, og forleden gik
hun løs på havnebestyrelsen. Man indrøm
mede, at fyret så farligt ud, men der var
ingen penge til maling.

Nye medlemmer
i ScmMy. Se^oemmg.

Aktive:
Frits Andersen, Wesselsgade 17. Jl. Minnie.
Erik Larsen, Skipper Clements Allé 1, Kt.
Troldungen.
Otto Thorup, Tingvej 79. Mb. Speed.
Bent Pedersen, Nordlandsgade 12. Kt. Kiss.
Jørgen Albrechtsen, Fælledvej 16 C. Kt.
Blue Bird.
— Er der nogen, der har lyst til at male
E. Larsen, Rodosvej 28. Jl.
det, kan de jo bare gøre det var svaret.
Helene tager havnebestyrelsen på ordet. Bent Thorsten Pedersen, Geislersgade 7.
Jb. Tumler.
Hun er nemlig udlært malersvend, og en af
de første dage ta'r hun fat med penslen — Juniorer:
for egen regning.
(Fra B.T.) Birgit Larsen, Nyrnberggade 28.

INDBYDELSE TIL

.THE SKRU) RACE'

Kongelig Dansk Yachtklub har hermed
fornøjelsen at indbyde til deltagelse i hav
kapsejladsen The Skaw Race den 18. juli
1957.
The Skaw Race blev på K.D.Y.s initiativ
indstiftet i 1953 i samarbejde med Kongelig
Norsk Seilforening og Goteborgs Kungl.
Segel Såliskap og afholdes i år for 4de
gang. Ligesom de foregående år deltager
Royal Ocean Racing Club i arrangementet.
Fartøjernes præmietider udregnes efter
R.O.R.C.s bestemmelser på basis af deres
mål efter R.O.R.C.s måleregel af 1957, og
alle deltagende fartøjer skal være målt
efter den nye 1957-måleregel inden starten.
Sejladsen sejles efter I.Y.R.U.s kapsejlads
regler i forbindelse med R.O.R.C.s særlige
bestemmelser.
BANER:
Klasse I-III
Skagen — Skagens Rev fyrskib bb —
Yttre Hausene lys- og fløjtebøje (udfor
Kristiansand) st —1 Persgrunden lys. og
fløjtebøje bb —< Rakkeboene lys- og fløjte
bøje (udfor Larvik) bb — Skagens Rev
fyrskib st. — Skagen. Distance ca. 290 sm.
Klasse IV
Skagen — Skagens Rev fyrskib bb —
Rakkeboene lys- og fløjtebøje (udfor Lar
vik) bb — Læsø Nord fyrskib st. — Ska
gens Rev fyrskib bb — Skagen. Distance
ca. 205 sømil.
Start.
Den 18. juli udfor Skagen havn.
Program
med sejladsbestemmelser fås fra den 17.
juli i K.D.Y.s bureau i Skagen.
Anmeldelser:
Alle anmeldelser vedlagt gyldigt måle
brev samt indskud bedes sendt til K.D.Y.s
sekretariat, Nørregade 39, København K,
senest den 18. juni 1957.

DRAGØR HAVN
MODERNISERES

I lang tid har de gamle broer og moler
trængt til istandsættelse og fornyelse der
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems nede i Dragør og nu ser det ud til, at
ansøgning om optagelse aftrykkes i først arbejdet skal i gang. Vi har hørt, at det
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal vil komme til at koste 700,000 kr.
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
•
Også rigger Hansen modtog blomster og dage efter offentliggørelsen.
(Vi har læst):
gaver af taknemlige elever ved vintersko
Kapokveste er nu forbudt i handelsflåden.
lens afslutning, og Riggeren har bedt mig
•
gennem bladet bringe samtlige implicerede

Blomster - Blomster

en hjertelig tak for deres venlige betænk
somhed.
Bed.

For to millioner kroner danske lystbåde
er indtil nu solgt til Amerika.

SIDE 4
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ikke vil lade deres viden gå i glemmebogen,
men friske den op af og til, thi, som dig
teren sagde: „Eet er et skib at føre, et
andet søkort at forstå."
Med en tak til Sundby Sejlforenings be
styrelse og medlemmer for de tyve år som
1945 drev uvejret over, og der begyndte
navigationslærer, ønsker jeg foreningen
så småt atter at komme gang i sejlsporten,
held og lykke i fremtiden.
Alex Bendtsen.
hvorfor jeg henvendte mig til daværende
formand, Akilles Jensen) med journalføring
over tre år for øvelsesbåd og navigation.
Bestyrelsen tog spørgsmålet op og indgav
ansøgning til navigationsdirektoratet, som
Til Sundby Sejlforenings bestyrelse og
anbefalede os til Ministeriet for handel, in
dustri og søfart, og den 31. oktober 1945 medlemmer vil jeg gerne have lov til at
kom anerkendelsen, og dermed havde Sund rette en hjertelig tak for den store hyldest,
by Sejlforening fået det blå stempel og var der blev vist mig på generalforsamlingen
rykket op i højde med alle større sejlfor den 25. marts i år, i anledning af min op
tagelse som æresmedlem, hvilket har glæ
eninger.
det mig meget og rørt mig dybt.
Hvad gavner det os, — var der måske
*
nogen som tænkte, men senere kunne en
hver mærke følgerne af at være medlem af
Ligeledes vil jeg gerne takke alle elever
en anerkendt sejlklub, især de medlemmer, på mit sidste kursus for den smukke gave
som gerne ville opnå at få kystskipperprø- og blomsterne, jeg modtog på generalfor
ven, idet de nu ikke behøvede at være ejer samlingen, og en særlig tak til ophavsman
af et indregistreret lystfartøj i mindst 2 år den for ideen.
som førhen, men nu kunne få den ved det
Hjertelig Tak.
Alex Bendtsen.
førerbevis, som Sundby Sejlforening havde
ret til at udstede for den, som havde gået
sejlerskolen igennem, havde været aktivt
med i mindst 2 år, samt var fyldt tyve år.

20 år for Sundby Sejlforening
På generalforsamlingen takkede forman
den styrmand Bendtsen for tyve års trofast
virke for Sundby Sejlforening, ved at over
række Bendtsen foreningens diplom og ud
nævne styrmand Bendtsen til æresmedlem
af foreningen.
Taknemlige elever fra sidste kursus over
rakte deres lærer blomster og gave, og er
det underligt, hvis styrmand Bendtsens
stemme slørede en lille smule, da han tog
ordet for at takke og udtale:
Da jeg i 1936 blev indmeldt her i Sundby
Sejlforening, fandt jeg det som navigatør
mærkeligt, at man i en så stor sejlforening
ikke havde synderligt kendskab til at gå
af vejen for hinanden, hvilket man ikke
kunne undgå at lægge mærke til, når man
så, hvorledes sejlfartøjer og motorbåde for
ud og ind mellem hinanden, ja man undre
des over, at der ikke skete flere sammen
stød, end der gjorde, og jeg fandt ud af,
at her måtte der gøres noget for at forhin
dre ulykker og evt. tab af menneskeliv.
Dette påtalte jeg over for bestyrelsen, da
jeg i 1937 selv blev valgt ind i denne, og
bestyrelsen var da også lydhør over for
dette problem, og det blev vedtaget at op
rette en sejlerskole med øvelsesbåd om som
meren og navigationskursus om vinteren,
og dette kursus blev så startet i efteråret
1937 i klubhuset, med meget stor tilslut
ning, hvilket beviste, at medlemmerne selv
ønskede at lære navigation.
Klubhuset var imidlertid både for lille og
for koldt, og efter et års forløb blev under
visningen henlagt til lokaler i D.U.I.s byg
ning i Gejslersgade, som dog også viste sig
at være for små, hvorfor S.S.F. søgte om at
få lokaler i Østrigsgades skole, og her be
gyndtes så i 1939. Efter krigen flyttedes til
Sundparkskolen, hvor lokale og omgivelser
var særdeles tilfredsstillende.
Da Sundby Sejlforening i 1938 ikke, som
alle andre større sejlforeninger var aner
kendt af Ministeriet for handel, industri og
søfart, og som jeg mente en så stor for
ening burde være, henvendte jeg mig til
navigationsdirektoratet for at få at vide,
hvorledes man skulle forholde sig for at få
Sundby Sejlforening anerkendt, og jeg fik
da det svar, at navigationsdirektoratet
først ville se 3 års konkrete beviser på, at
vi overholdt bestemmelserne for øvelsesbåd
og navigationskursus, som det fordredes
for at blive anerkendt, men da tiden så
omtrent var gået, kom der et uvejr over
Danmark, som stoppede al lystsejlads og
dermed udelukkede betingelserne for at
blive anerkendt.

T ah

Førerbeviset, som Sundby Sejlforening
udsteder, må jo også være en betryggelse
for de medlemmer, som har erhvervet det,
i påkommende tilfælde over for myndig
hederne og offentligheden, der også er ude
efter trafiken til søs, og den dag er måske
ikke fjern, da der kræves bevis for, at man
kan føret et lystfartøj, og hvorfor så ikke
være beredt i tide?
1947 blev juniorskolen begyndt med stor
tilslutning af de unge mennesker såvel
piger som drenge, der interesserede sig for
både sejlads og navigation, og prøverne
blev obligatoriske for at få lov til at føre
en juniorbåd. Årene herefter fortsattes
navigationsundervisningen med en blanding
af juniorer og seniorer, hvilket dog til tider
kunne give en uligevægtighed i undervis
ningen og opfattelsen, hidrørende fra den
store aldersforskel, som varierede fra 13
til 65 år, men alligevel gennemførlig, og det
har været mig en glæde at undervise såvel
unge som ældre.
Det er med vemodi jeg trækker mig til
bage som lærer, da det altid har haft min
største interesse, men et svigtende helbred
gør sig gældende, og man skal jo også lade
yngre kræfter komme til, hvilket jeg håber
må være til gavn og glæde for de medlem
mer, der i fremtiden melder sig til naviga
tionskursus.

Generalforsamlingen
den 25. marts 1957

På den rolige og stilfærdige forårsgeneralforsamling, fremlagde vor dygtige og
energiske juniorleder, Jørgen Hillers, under
diskussion om beretningen, nogle spørgs
mål om jollesejlads contra juniorbådssejlads.
Jeg vil ikke her blande mig ind i dette
emne. Men uden at forklejne juniorsagen,
tværtimod, var vi nogle medlemmer der
syntes, at dette ikke hørte til under beret
ningen. Nu ved jeg udmærket godt, at der
under dette punkt i enhver forening kan
diskuteres alle spørgsmål, der har forbin
delse med den pågældende forening.
Dette er heller ikke nogen kritik. Men
jeg og flere medlemmer synes, at der på
dagsordenen bør opsættes et punkt, kaldet
juniorafdelingen. Under dette skulle alt
vedrørende juniorafdelingen behandles, og
kun under dette vil det blive tilladt, at
juniorer får ordet.

Juniorafdelingen er jo vokset sig stor, og
større vil den blive under den ledelse vi har
nu, så den fortjener at blive saglig og grun
digt behandlet, og det kan den kun blive
ved at stå som et særskilt punkt på dags
ordenen, om det så i begyndelsen kun bliver
på forårsgeneralforsamlingen, er det da
altid et fremskridt. Det ville være interes
Jeg vil gerne hermed have lov til at takke sant om der var andre, der her i bladet ville
udtale deres mening om sagen.
de medlemmer, som gennem årene har
frekventeret kurset og inderligt håbei de
Hvad mener bestyrelsen?
„Gubbefar".
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SIDE 5
vist ikke helt få af os i S.S.F. han har lært,
hvordan man gør det og hvorfor man gør
det.
Der var almindelig tilfredshed over det
hele, både blandt de „strenge" dommere og
eleverne, og Hansen sluttede aftenen med
en tak til alle og motiverede et leve Sundby
Sejlforening.
Red.

en lille brochure
vi har fået tilsendt fra Dansk Sejlunions
Sekretariat, og som vel nærmest henvender
sig til folk, som aldrig har været til søs
før, står bl. a.: Det er i dag muligt at blive
bådejer for 300 kroner og dyrke sejlsport
på betryggende måde med en Optimist-jolle,
men uden kendskab til sejlads bør ingen
anskaffe sig et fartøj, stort eller lille, og
straks gå til søs med samme entusiasme og
paradoksale sorgløshed, som drejede det
sig om en knallert. Man skal naturligvis
også lære at sejle, ligesom man skal lære
at gå, svømme o. s. v.
Der står mange andre kloge ord til folk,
som måske har fået blod på tanden efter ud
stillingen i Forum, men jeg synes, at især
det bør fremhæves, at uden kendskab til
sejlads bør ingen anskaffe sig et fartøj, og
især fordi det siges af en sejlsportsmand.
Foruden de 9 juniorer havde styrmand
Bendtsen 11 mand oppe til den afsluttende
eksamen, og alle tyve bestod, — jeg havde
nær sagt, selvfølgelig.
Rigger Hansen havde 28 elever oppe, —
et anseligt antal at arbejde med en vinter
igennem, — og også alle disse otteogtyve
kunne fremvise betydelige resultater af
vinterens slid, det var absolut pæne arbej
der, der var fremlagt til bedømmelse på

afslutningsdagen. Det var der det hele, lige
fra fendere til øjesplejsning på stålwire, og
eleverne havde også nået at få fat i „hvor
dan man binder sin båd fast."
Det skal vel nok være omkring et halvt
hundrede år, rigger Hansen har givet sig af
med at slå sømandsknuder og stikke den
ene kordel under den anden, og vel på det
nærmeste femten år han på skolen har ind
viet andre i sin viden og kunnen, og det er

Når brochuren samtidig bringer en for
tegnelse over alle de klubber, som er til
sluttet Dansk Sejlunion, og henviser til, at
enhver af disse klubber giver råd og vink
til en sikring af en tryg færden til søs,
med andre ord lærer folk at sejle, synes jeg
denne lille tryksag bør kendes af enhver,
som har fattet interesse for sejlsport, så
ledes at vi får en sund tilgang til udøvelsen
af vor sport, og samtidig undgår at læse om
meningsløse ulykker, som kunne være und
gået.
Red.

SEJLERSKOLEN
Ældre og yngre elever på Sejlerskolen er
nu i fuld sving med klargøring af vort gode,
gamle skiv, for så hurtigt som muligt at
få det i „karret".
Alle er klar over, at der skal sejles og
sejles meget i år. Nogle af eleverne er nye
og de forventer en hel del, for de „gamle"
fortæller jo om muntre og lærerige ture,
om bramfrit kammeratskab og fine ven
skaber mellem elever og fører, og mellem
elever af begge køn, og med elever også fra
andre klubber.
Det er altsamme noget, de gamle slet ikke
vil beholde for sig selv, tværtimod deler de
gerne med andre, så hvis der er nogen, som
kan lide andre end sig selv, nye som gerne
vil være med, — så kom, — og føl jer vel
komne.
Sejladschefen.
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Dengang der på generalforsamlingen blev
foreslået og diskuteret anlæg og brug af
el-kraft på pladsen, var der enkelte, forsig
tigt, protesterende røster, som forsøgte at
gøre opmærksom på det farlige — livsfar
lige — i at ukyndige fik lov til på egen
hånd at „lege" med stærkstrøm. Man pege
de på, at folk kunne finde på at anvende
defekte maskiner, maskiner med overgang,
så de stod og slog sig selv ihjel, og på halvslidte, blottede ledninger, som lå på jorden,
så andre kunne komme til at træde på dem
og blive slået ihjel, —^ men trods alt reg
nede vi vel allesammen med, at folk ville
bruge deres sunde fornuft, kun bruge reelle
ting og ikke tage nogen chance.
Men man regnede nu alligevel forkert,
for det viser sig desværre, at der også in
den for vor forening findes medlemmer,
som ikke kan se forskel på mod og dumhed.
Man har set eksempler på, at bare to styk
ker ståltråd var stukket ind i kontakten,
så børn kunne komme til at røre ved dem,
usynlige for manden, som stod langt fra
kontakten og arbejdede på sin båd, — man

har set blottede ledninger ligge på jorden,
så enhver kunne komme til at træde på
dem, — man har set mange andre horrible
eksempler på tankeløshed, og så hører man,
at når en fagmand, som ved hvad han taler
om; gør opmærksom på det lidet heldige og
meget farlige forhold, får han en skralde
bøtte væltet over hovedet.
De medlemmer, som ikke kan se, at de
slet ikke udviser mod ved at „turde" bære
sig klodset ad, men bare afslører deres
åndelige uformuenhed, hører de egentlig
hjemme i Sundby Sejlforening eller i nogen
sejlforening overhovedet ? Det er ikke
direkte forbudt at være dum, men det er
i allerhøjeste grad forkasteligt at ville spille
klog og overlegen, når man af fagfolk bli
ver gjort opmærksom på en brøler, man er
i fuld gang med at lave. Hvis man så blot
i sin misforståede klogskab ville nøjes med
at slå sig selv ihjel, ja, så kan vel ingen
forhindre det, men når det kan gå ud over
andre, så er dumhed forbudt. Osse hos os.
Der findes ingen undskyldning for den
slags grove tilsidesættelser af hensynet til
andre, enhver ved, at man hos pladsmanden
kan få de stikkontakter, som SKAL. bruges,
og det skulle vel ikke være nødvendigt, at
der absolut skal ske en ulykke, før de „klo
ge" indser, at de alligevel ikke var så kloge,
som de selv troede.
Red.

JUNIOR

AFDELINGEN
Ny sejladschef.
På sidste generalforsamling meddelte
Robert Frisch, at han ikke modtog genvalg
til sin post som sejladschef og jeg vil gerne
her sige Robert tak for de år, hvor jeg har
haft den glæde at samarbejde med ham.
Den nye sejladschef, Lindemann, vil jeg
gerne byde velkommen og håbe, at samtarbejdet med ham vil blive lige så godt.
Velkommen!

*
Navigationsundervisningen.
Vor navigationslærer hr. Bendtsen har
lagt op for denne gang og det vil blive et
savn for juniorafdelingen at undvære ham,
han har lige fra afdelingens start oplært
juniorerne i navigation.
Tak for de år, styrmand Bendtsen, jeg
håber De stadig vil følge undervisningen,
således at vi stadig kan nyde godt af Deres
erfaring og indsigt.

*
Tovværksaf slutning.

K Y S T S l< I P P E R E I S . S . F .
1

1938

1939

1940
1941

1942

1943
1944
1945

Freddy Jensen
Gunnar Meier
Søren Nielsen
C. H. Rasmussen
Arthur Schibler
Ole Sørensen
Ivan Thomsen
M. Diilch
Arne Hass
Carl Hansen
Edv. Schmidt
Andree Schmidt
Gunner Østergaard
Ingen
Knud Gudnitz
Martin N. Kjær
Niels N. Kjær
Hans H. E. Pedersen
Valter E. Hansen
Villy C. Hansen
Duran Højlind
Chr. J. Petersen
Carl M. Laursen
Poul Jensen
Akilles Jensen
Niels P. Jensen
Sv. Aa. Nielsen
Preben Rasmussen
Svend Aa. Rasmussen
Søren H. Sørensen

l\ L

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

144 1946
151
244
257 1947
68
99 1948

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

240
204
146
166
255
272

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

209
211
212
178
113
249
237
143
262
319
371
143

Nr. 160
Nr. 362
Nr. 269

1

Gudrun V. Hansen
Mogens Bech
Sv. Aa. Larsen
Elis Møller Nielsen
Henry W. Nielsen
Hans Bech
Hartvig Hansen
Henri Madsen
N. Toftgaard Nielsen
Gurrid Skjøt
1949
Inger Bønneland
Ivar Geismar
Poul Hansen
Carl Halting
Laurids Hestehave
Lis Thomsen
W. Wilhelmsen
1950
Lis Bønneland
Jørgen Danris
1951
Knud Larsen
1952
Poul Lindemann
Vilh. Lindemann
1953
Ingen
1954
Holger Nielsen
1955
O. Lind.Jensen
Johs. Koefoed
Holger Petersen
Verner Poulsen
1956
Gert Rasmussen
1957
Inger Nielsen
lait 58.

• | •

Nr. 219
Nr. 391
Nr. 21
Nr. 437
Nr. 50
Nr. 481
Nr. 108
Nr. 379
Nr. 129
Nr. J. 28
Nr. 522
Nr. 419
Nr. 532
Nr. 602
Nr. 451
Nr. 561
Nr. J. 44
Nr. 363
Æresmedlem
Nr. 92
Nr. 633
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

509
633
421
293
540

Mandag den 18. marts var der tovværksafslutning på Sundparkskolen. Tovværksmester Hansen fremviste stolt 29 elevers
arbejde, deraf 21 juniorer, jeg må sige, at
man forbavses over, at Hansen kunne lære
så mange, så meget på så kort tid. Det var
virkeligt imponerende, hvad de forskellige
elever havde fået ud af det.
Det må jo i fremtiden blive nogle kolos
salt store hold med den interesse både lærer
og elever fremviser.

•
Ferieture.
Landsjuniorstævnet ved Kolding den 14.
til 19. juli 1957. Dette stævne bliver efter
hvad jeg har hørt det helt store. Et kæmpe
arrangement med en masse overraskelser.
Meld jer derfor allerede nu.
S.S.F. ferietur 21. juli til 2. august. Til
denne tur er der vist allerede overtegnet,
men skynd dig at meddele Børge, hvis du
har interesse i at være med.
K.A.S. ferietur fra den 2. til den 10. aug.
Denne tur afholdes sandsynligvis i forbin
delse med vor egen ferietur, idet skiftningen
af mandskab kommer til at foregå i en
eller anden havn i Bøgestrømmen.

Så selvom du først kan få ferie fra den
3. august kan du godt nå at komme med.
73 Yderligere oplysning om denne tur kan fås
ved henvendelse til juniorlederen.
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Se jladsaf giften.
Husk du skal betale sejladsafgift, 15 kr.,
inden du kommer ud at sejle.
Betaling sker til juniorlederen.
Ny juniorbåd.
Vi prøver stadigvæk at få fat i en båd,
mon endnu er det ikke lykkedes for os.

•
Standerhejsning den 5. maj 1957.
Alle juniorerne møder op i uniform.
Pointskampen.
Pointskampen er slut for vintersæsonen
og på generalforsamlingen uddeltes en bog
præmie til den junior, der har været flittigst
i denne vinter. Der har i vinterens løb været
afholdt navigationsundervisning 21 aftener,
tovværksundervisning 21 aftener, kamme
ratskabsaftener 9 aftener samt en aften
besøg på A/S Jacob Holm & Sønners Fabr.
Det giver ialt 52 mødeaftener for den
junior, der har meldt sig til alle aftenerne,
et ret stort antal, når man tager i betragt
ning, at de fleste juniorer har haft teknisk
skole 2 a 3 aftener om ugen at passe.
Mødeprocenten for de enkelte kursus er
forbavsende stor, de 9 juniorer, der havde
tilmeldt
sig
navigationsundervisningen,
havde en mødeprocent på 90 pet., de 21
juniorer, der havde tilmeldt sig tovværksundervisningen> havde en mødeprocent på
93 pet., og de 36 juniorer, der havde tilmeldt
sig kammeratskabsaftenerne, havde en
mødeprocent på 83 pet., alt ialt et glimren
de resultat.
På efterfølgende liste er opført de 25
juniorer, der har været flittigst, der er taget
hensyn til( hvor mange kursus hver enkelt
har tilmeldt sig, og hvor ofte han har mødt,
det er således ikke muligt at angive noget
maksimumpoint.
Det skal dog lige nævnes, at den junior,
Erik V. Hansen, der har opnået fleste point,
har været tilmeldt alle kursus og er mødt
frem hver gang, foruden har han passet sin
tekniske skole 2 gange ugentligt. Et over
måde fint resultat, der vidner om en stor
interesse for juniorafdelingen.
Som det vil ses, er der ikke ret stor for
skel på pointstillingen for de første ti-femten juniorer, det lover jo godt for fremtiden,
at interessen er så stor blandt så mange af
juniorerne.
Her er så stillingen for de 25 bedste:
Points
Erik V. Hansen
135
Anni K. Hansen
130
Benny Oemig
130
Per Reinæs
130
Lilian Empacher
125
Birthe Nielsen
125
Preben Jensen
123
Erik Hillers
122
Svend Aage Hansen
116
Ole Larsen
115
Henning Humle
112

Annette Linnemann
Lasse Gustavsen
Ib Andersen
Jens Kjeld Larsen
Ole Juul Andersen
Niels Fenger
Per Flemming Andersen
Kaj Nielsen
Bjarne Løvbo
Olav Øberg
Jens Simon Christensen
Niels Mandrup Meyer
Jens Jørgen Hansen
John Sidel

106
105
100
99
95
92
90
89
87
87
84
84
83
81

D. S. U.S
instruktionskursus
Jeg havde den store fornøjelse sammen
med Børge Hansen og vor nye sejladschef
Lindemann at deltage i D.S.U.s instruk
tionskurser den 23.-24. marts 1957 i K.A.S.s
klubhus, Svanemøllehavnen.
Dette kursus, som jeg har deltaget i i
nogle år er stadig lige interessant og inspi
rerende, man møder sejladschefer og junior
ledere fra hele landet og udveksler erfarin
ger og får nye ideer, som senere hjælper
en i arbejdet. Lørdag kl. 10 mødtes vi og
blev budt velkommen af D.S.U.s formand
Bøgelund-Jensen, der gav oordet til Eyvin
Schiøttz, der som første foredragsholder
gav et fornøjeligt foredrag om kapsejlads
reglerne. Efter frokosten talte Sigurd F.
Christensen om dommerhvervet og henstil
lede bl. a. til klubberne om at have deres
kapsejladsgrej i ordene, når de arrangerede
kapsejladser.
Poul Elvstrøm viste derefter lysbilleder
af de mange nye og gamle jolletyper
og gav en kort forklaring om hver types
konstruktion og anvendelsesmuligheder.
— I det hele taget var dette kursus for
en stor del præget af den nye store udvik
ling indenfor denne gren af sejlsporten.
Elvstrøm indledte sit foredrag med at spør
ge, hvorfor sejlsporten ikke er Danmarks
nationale idræt, og hvorfor ungdommen
herhjemme ikke for 75 pets. vedkommende
dyrkede sejlsporten, og svarede herpå, at
efter hans mening var det fordi, at sejl
sporten var for dyr. Bådene er for dyre,
men det rådes der bod på nu efter de nye
jollers fremkomst.
Derefter udspandt der sig en livlig dis
kussion om denne jollesejlads, som i særlig
grad kalder på ungdommen, hvordan ville
denne udvikling kunne samordnes med
juniorundervisningen, hvordan kunne de
forskellige sejlklubber have en vis kontrol
med disse unge jollesejlere, således at man
forskånedes for kedelige uheld. Svaret her
på var, at i det store og hele ville man
anerkende disse joller, men man ville ikke
erstatte den nuværende juniorundervisning

med undervisning i joller. Med hensyn til
kontrollen med jollesejlerne ville man af
kræve forældrene til de børn, der fik jolle
og sejlede i jolle, en erklæring om, at de var
indforståede med, at denne sejlads i joller
skete på forældrenes ansvar, og at forenin
gen som sådan ikke kunne påtage sig noget
ansvar for denne sejlads. For medlemmer af
juniorafdelingerne kunne man forskrive, at
man først måtte sejle jolle efter at man
havde bestået førerprøven, men for de unge
mennesker, hvis forældre f. eks. forærede
dem en jolle, kunne man ikke indføre nogen
begrænsning.
Der er vel ikke nogen tvivl om, at denne
jolleudvikling vil medføre en ret stærk til
gang til sejlklubberne og til sejlklubbernes
juniorafdeling, men så meldte det spørgs
mål sig, ville juniorerne blive i afdelingerne
som førere, når de havde mulighed for at
anskaffe sig jolle til en forholdsvis billig
penge. Disse og mange flere spørgsmål af
denne art vil søges løst ved, at man samler
alle landets juniorledere for at diskutere
dette.
Til slut viste Børge Schwarz sin egen og
Poul Elvstrøms film om Olympiaden.
Om søndagen indledtes foredragsrækken
af Gunnar Elmue, der talte om uddannelsen
af voksne i sømandsskab.
Efter dette foredrag talte P. G. Hansen
om skolebørn og sejlsport, det var i særlig
grad Optimist-jollen, der her var på tale.
Denne jolle synes dog for lille til sejlads
på steder, hvor der er lidt sø (som f. eks.
S.S.F.), men derudover fik man forevist
den nye O K jolle, som gjorde en meget til
talende figur, idet den synes bedre egnet til
f. eks. vort farvand end Optimist-jollen.
O K jollen er bygget af finér, der er limet
sammen ved hjælp af vandfast kunsthar.
pikslim, den vejer ca. 125 kg og fører kun
storsejl (piratjolle-sejl).
Nok om joller, skønt man ikke kan lade
være med at komme til at lide disse små
både. Lige en sidste bemærkning om sikker
heden ved at sejle jolle, de unge der sejler
jolle skal have en speciel redningsvest på,
der ikke fylder ret meget (er under fabri
kation og kommer til at koste ca. 20 kr.),
desforuden påsættes oppe under dækket
plader af det nye stof polystorol (for ca.
20,00 kr.), dette stof gør, at jollen kan hol
de sig flydende med 2 mands besætning,
skønt det kun er en enmandsjolle.
Noes Petersen fra Kolding holdt derpå et
foredrag om rig og balance, som brød med
mange af de ting, som indtil nu har været
god tone. Dette medførte en lang diskus
sion som det var meget belærende at følge.
Som sidste punkt på dagsordenen viste
Christian Biilow filmen om drømmerejsen
til Melbourne, set fra dragesejlernes syns
punkt.
Alt i alt to bevægede dage, hvor vi lært
en masse og stiftet mange bekendtskaber.
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assereren
træffes

I april: Kun i klubhuset.
Hver fredag kl. 19,30—21,00
(langfredag undt.)
Søndagene den 7.; 14. og 28.
kl. 10,00—12,00.
I maj og juni:
hver fredag kl. 19,30—21,00
(st. bededag undt.)
i klubhuset.
Husk postgiroen: 56516.
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*
Elever på Sundby Sejlforenings
navigationskursus i årene 1937—1957:
Indmeldt antal elever

730
58

På grund af pladsmangel

Heraf bestået S.S.F. navigationsprøve.. 148

har vi måttet udskyde et

Heraf bestået S.S.F. juniorprøve

par indsendte artikler til

Heraf bestået kystskipperprøven

74

næste nummer af bladet.
Red.

SEJLSPORTSHUER

ASSURANCE

EMBLEMER OG OVERTRÆK

FREYTAG SEJL
N Y H A V N 5 3
P A L Æ

Cent. 14575 — Marskensgade 8.
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SU. 866
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GIK DER EN RUDE?
N Y E

B A D M O T O R E R

Albin Solo Marstal
Penta Søby
Amag

YKKERI

ØBRO 7515

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

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

ANNONCEEKSPEDITION ved
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ALBANIENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

Afleveret til postvæsenet den 15.—4.—1957.
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M E D L E M A F D A N S K I D R Æ T S F O R B U N D O G

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

J

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

o

Sejlerens
Hun lå der på land og havde fået sat et
par nye bord i bunden, og vi blev stående
et øjeblik og så på hende uden at sige noget.
Hendes nye ejer var ikke i nærheden, men
det var som om vi hørte „Jørgensen"s
stemme over fra den anden side: „Ja, hvis
vi skal være færdige, kan det ikke nytte
noget".
Det var „Sejleren", som vist lige havde
udtalt sin ulyst med at gå i gang med at
lave noget i det kølige, blæsende vejr, og
„Jørgensen", som med sin lidt ulogiske ud
talelse ville have ham til at indse, at hvis
de skulle være færdige og komme i vandet,
kunne det ikke nytte at stå og skutte sig
og stikke hænderne i lommerne og udskyde
arbejdet. Det der skulle gøres, det skulle
jo nu engang gøres, så lige så godt gå til
den. —
Vi hørte også „Sejleren" og „Jørgensen"
sidde deroppe i cockpit'et og snakke sam
men, medens „Mariane" fandt vej gennem
Snekkeløbet deroppe ved Odden, — medens
hun listede op over Sundet i sommerafte
nens svindende lys, — medens hun buldrede
af sted gennem natten med for store sejl,
fordi hverken „Sejleren" eller „Jørgensen"
ville foreslå, at de rebede ned, vi hørte dem
diskutere motor eller ikke motor i båden,
medens de lå og drev i optrækkende uvejr,
hvor alle lyde tier, inden det bryder løs, —
ja, den lå der, båden, og gentog alle de dej
lige eventyr, den havde oplevet sammen
med sin gamle ejer og hans bedstemand,
fortalte igen om alle de ture, „Sejleren" og
„Jørgensen" havde haft med den, og som
„Sejleren" havde taget os andre med ud på.
Ingen har vel skildret sejlerlivets mange
artede oplevelser, dets store glæder og dybe
skuffelser, som lige netop han, — og mon
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der i dag findes nogen, som kan løfte arven
og fortælle videre, nu de to venner og sejl
kammerater har lagt op og „Mariane" fået
nye ejer? De fleste sejlere lider jo af en
mærkelig angst for at røbe deres følelser,
desværre, men når man læste om „Mari
ane'^ togter, så var man med i båden, så
var man selv en af de to mænd, og man
fornemmede hver eneste rystelse, når en
lidt svær sø bankede på, når båden tog en
uventet hård krængning i et pust fra land,
eller den stille og nynnende gled af sted for

en frisk brise og kølvandet sang om sejlerfrihed bag roret.
Og man læste „Sejleren"s lille fortælling
engang til og sad så der med en underlig
kriblende fornemmelse og vidste, at det
eneste i verden, der var værd at eje var en
lille, klinkbygget spidsgatter, en vind som
blæste hjernen fri for al mulig smålighed
og snæversyn, og et hav, der i sin uendelig
hed var en eneste rigdom af oplevelser og
sundhed.
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VED STANDERHEJSNINGEN
Man kan vist godt sige det sådan, at
sejlsport lader voksne mænd opleve deres
drengedrømme igen og giver drenge anled
ning til at drømme stærke, dristige drømme
om manddoms gerning, — i hvert fald, sø
sport udvikler beslutsomhed og handlekraft,
og det er vel egentlig ikke de dårligste
egenskaber at udvikle hos en ungdom, som
ellers får skyld for så meget, og heldigvis
ser det ud til, at man er ved at opdage,
hvor stor betydning sejlsporten har netop
for ungdommens karakterdannelse, idet
Povl Elvstrøm så tydeligt og klart definerer
forhenværende borgmester Hedebols citat
derhen, at sejlsport bør blive Danmarks
nationale idræt, men at det blot hidtil har
været for dyrt for de mange at være med,
men, — nu kommer jollerne. Nu vil sejl
sporten blive Danmarks nationale idræt.

at der alligevej ikke kunne blive til den,
ville han gerne have lov til at overrække
foreningen en gave på 200 kroner til hjælp
til byggefonden.
En virkelig gestus, en smuk gave, som
vor formand takkede den forhenværende
borgmester for, og ligeledes for de venlige
tanker hr. Hedebol altid omfattede vor for
ening med, og Tanggaard sluttede med at
udtale, at han glædede sig til ved næste års
standerhejsning at få lejlighed til at vise,
hvad de 200 kroner var blevet brugt til.

vejen var alt for lille, og da yderligere en
kat havde lagt sig til at få killinger i huset
og dermed fordrevet samtlige foreningens
medlemmer, var de nu helt husvilde.

Ved standerhejsningen den 5. maj havde
vi den glæde, at Sundby Sejlforenings grand
old man, forhenværende borgmester Hede
bol, trods det, at en kold blæst gjorde op
holdet udendørs mindre behageligt, ikke
svigtede sit hjertebarn, men som altid, ville
se, hvad der var sket af nyt hos os siden
sidst, og overvære det højtidelige øjeblik,
hvor Dannebrog og Sundby-standeren går
til tops for at markere den nye sæsons
begyndelse.

Direktør Røgind glædede sig til, at hans
forening til næste år fik lejlighed til at blive
endnu mere misundelig på S.S.F., da vi jo
så havde et endnu større og finere klubhus
at vise frem.

Og det rørte os alle dybt, at Hedebol i en
humørfyldt og livlig tale gav udtryk for, at
selv om han vidste, at man ved en lejlighed
som denne brugte at give en stor gave, så
havde han først skullet spare sammen til
en sommerfrakke, og da han så opdagede,

Benzintanken

Derefter sluttede Tangaard af med at
ønske en god sæson og udbringe et leve
Sundby Sejlforening.
Red.

Desværre ligger det sådan, at arbejdet
på den nordre bro, som var lovet færdig til
den 1. maj, på grund af uforudsete hindrin
ger er trukket lidt længere ud, og fordi
man skal køre ud til byggepladsen med
store vogne og fordi tankene netop skal
ligge der, hvor vognene kører, har man
ikke kunnet begynde at grave tankene ned.

Vi havde også den store glæde, at vor
vært, kommunaldirektør Gregers Hansen,
kom til stede og gav formanden lejlighed
til på foreningens vegne at takke for
det smukke og udmærkede stykke bolværksarbejde, kommunen har ladet ud
føre på en del af den nordre mole, og TangMen så snart man er færdig med at køre
gaard gav spøgefuldt udtryk for, at vi ud til broarbejdet, vil der blive taget fat
glædede os til den dag, hele havnen kom
på at grave tanke ned, og der bliver som
til at se sådan ud.
hele tiden, salg af såvel benzin som petro
Endvidere mindede formanden om, at det leum.
sandsynligvis nok var sidste gang vi mødtes
Det bliver Gulf, som kommer til at stå
på den gamle festplads og i det gamle klub
for
leverancen, og Pløk, som kommer til at
hus, idet han regnede med til næste år at
kunne byde foreningens æresgæster ind i stå" for salget.
det nye klubhus.
Direktør Røgind fra Motorbådsunionen,
som har den vidunderlige evne at kunne
sige en dybsindighed på en spøgefuld måde
og dog således at den lander, beklagede at
Vi har hørt, at der ved sejlsæsonens be
hans klub, Københavns Motorbåds Klub,
gyndelse
allerede skulle findes noget nær
desværre ikke kunne gøre gengæld, da deres
klubhus, en gammel jernbanevogn, i for. 200 O-K joller.

Masser af joller

NR. 5

SSF

Øvelsessejlads

„Noas Ark"

Karakteristisk for sejlerskolerne er, at
øvelsesbådene er riggede med gaffelsejl,
således at selve sejlundervisningen er ens
for alle klubber, — men jeg er aldrig helt
blevet klar over, om det skyldes) at man
stadig synes, gaffelrig er skønnere og mere
sejlermæssig, end bermudarig, eller det er
for at give eleverne øvelse i at tumle og
arbejde med en lidt tungere sejlføring, end
den de, efter alle beregninger, vil få på
deres eget fartøj engang. I hvert fald er en
moderne, kortkølet kutter eller spidsgatter
med patentrebeapparat og kun et storsejlsfald betydelig nemmere at have med at gøre
end en langkølet øvelsesbåd med gaffelsejl,
men hvordan er det Hillers siger: „Kan du
først sejle „Øvepotten", kan du ganske ro
ligt købe dig et sejlfartøj, for så er du
nemlig fuldbefaren".

Det er altid en glæde at se en skolebåd
på øvelsessejlads, det er en endnu større
glæde at se samtlige klubbers både på sam
let feriesejlads med en marinekutter i spid
sen og en som opsamlingsfartøj, og den
største glæde er vel at kende alle disse
bådes besætninger, som sejlere og elever på
det samme hav, mennesker fra forskellige
klubber, som sejler sig sammen og slutter
venskaber for livet, og som bare er sejlere
og ikke noget som helst andet.
Rollo.

En af vore dygtige sejlerpiger, Inger
Nielsen, har bestået og taget kystskippereksamen.
Tillykke, Inger Nielsen!

•

navn, for den har for det første ikke spor
lighed med gubbens ark, ej heller samme
formål som denne, og jeg tror bestemt, at
den i modsætning til „Arken", kan lide at
sejle, fordi den er bygget til at sejle. Rollo.

Så er der
pinsetur - -

Mine „øvelsesejladser" i drengeårene
foregik i små kragejoller med halvdæk og
indenbords ballast og — næh, ikke gaffel
sejl, men sprydstagssejl, hvad der for mig
altid har stået som den kønneste rig på en
båd. Sprydstagssejl, topsejl, klyver og
fok, vindstille og solnedgang, ikke sandt,
så har man et billede, som kan få en sejlers
En bølge vil vel ligefrem længes efter at
hjerte til at slå flick-flack af fryd.
smyge sig kælent om bådens brede bælg,
Den næstskønneste rig er for mig gaffel klappe den kærtegnende, løfte den op og
riggen, som jeg også legede lidt med i bære den hen til den næste og sætte den
knøseårene, og den nemmest og mest varsomt fra sig, overladende til denne at
praktiske, men meget lidet pyntelige er bære den videre, — det meget massive køl
bermudariggens trekantede storsejl, der svin vil sørge for, at båden ikke et eneste
uhyggeligt minder om de skive vi som børn øjeblik bliver i tvivl om, hvilken side der
tegnede på fortovets fliser med kridt, — skal vende opad og hvilken nedad, og det
men derudover, ikke et eneste nedsættende kæmpemæssige ror skal nok få den til
ord om denne behagelige sejlføring, som blindt at adlyde skipperens mindste vink.
gør det muligt uden besvær at sejle selv
større både single-hand.
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I vinterens løb har vi haft revy, udfyld
ning af benzinskemaer, begge dele med om
trent 100 procents tilslutning, — skulle vi
så ikke prøve at samle os om alle tiders
pinsetur? I år går den som bekendt til
Rungsted og falder så sent, at vi alle kan
være med, hvis vi vil, og optaget kan vi jo
da ikke være, da den blev vedtaget allerede
på generalforsamlingen i marts, og er det
ikke også en passende distance, hvor vi kan
få os en dejlig sejltur ?

Hvorom alting er, sidst vi var i Rung
sted, med kaffebord og bal i Hørsholm, blev
det en dundrende sukces, også med hensyn
til selve sejladsen og forlystelserne på hav
nen pinsedag om eftermiddagen, det tror
jeg, alle der var med vil skrive under på,
— men det falder mig lidt for brystet, at vi
ikke kan melde os til i ordentlig tid, for det
må være meget vanskelig for festudvalget
at vide, når der et par dage før pinse kun
er tilmeldt enkelte medlemmer, om de skal
aflyse hele historien, eller om de tør regne
med, som tidligere, at der bliver fuldt hus.
Det skaffer dem en masse helt unødvendige
bryderier, og altså, vi melder os alle så
tidligt som muligt, og gør dermed vort til
at hæve vor gode, gamle klubs stander og
Bådens høje stævn vil høfligt, men be
dermed os selv. — Vel mødt!
stemt afvise enhver agressiv søs nysgerrig
Carl Hillers.
hed, og på læns vil den høje hæk ligefrem
indbyde forfølgende søer til at „skyde på",
— jeg vil tro, at skivet i sig selv vil være
•
som en bro at gå på, og derfor helt ideelt
Einar Olsen har i år, som tidligere år,
som turbåd og bobåd.
undervist juniorerne i kapsejladsregler.
Jeg har ladet mig fortælle, at det er en
*
gammel „røgterbåd", af dem man bruger
På
generalforsamlingen
valgtes V. Lindefor eksempel ovre ved Klitmøller, lander på
mann
enstemmigt
til
sejladschef,
og det
stranden og haler helt op i klitterne, men
man har også sagt mig, at det er en red glæder os at byde Lindemann velkommen
ningsbåd fra Esbjerg-kanten, men i hvert til sit nye job i foreningen. En nærmere
fald ser det ud til at være en båd, bygget præsentation af Lindemann turde vist være
til specielle farvande, — jeg kunne lige helt overflødig, da han jo er en kendt skik
netop tænke mig den egnet til at gå over kelse inden for sejlsporten i almindelighed
og inden for Sundby Sejlforening i særde
revlerne på den jyske vestkyst, hvad enten
det så skulle være som rednings- eller leshed, en mand, som nærer en endog meget
stærk interesse for sejlads, selv er en meget
fiskerbåd.
aktiv sejler . og naturligvis - kystskipper.
Navnet forstår jeg derimod ikke, for jeg
Velkommen, Lindemann!
har kredset omkring båden mange gange
•
i håb om at træffe dens skipper, men jeg
Et
velkommen
skal
også lyde til Boesen,
har ikke set en eneste due flagre ud derfra
eller en giraf stikke hovedet op, — jeg som valgtes til suppleant til bestyrelsen.

En af vore ivrige juniorer, Erik Hansen,
fik på generalforsamlingen overrakt en bog
som flidspræmie af juniorlederen. Erik har
mødt til vinterens kurser i ialt 51 timer,
og samtidig passet teknisk skole. Fin præ
synes, den fortjener et andet og smukkere
station.

•
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ORLOV
TIL INDKALDTE
IDRÆTSFOLK
Fra forsvarets gymnastik- og
idrætsinspektør har vi modtaget:
1. Til deltagelse i konkurrencer af væsent
lig betydning for DANSK idrætsliv:
(Verdensmesterskaber,
europamester
skaber danmarksmesterskaber, lands
kampe og tilsvarende repræsentative
internationale konkurrencer, arrangeret
af de respektive forbund og unioner).
Klub/forbund indsender andragende, sti
let til FGI, gennem lokalunioner, for
bund o. lign. hovedorganisationer. Opgiv
svaradresse og den pågældendes mili
tære grad, nr., navn, afdeling og garni
son.
2. Til deltagelse i ALLE andre konkurren
cer (turneringskampe):
Den pågældende skal selv søge friheden
ved sin afdeling på lige fod med andre
værnepligtige, der søger om orlov.
NB: Der kan ikke forlods ansøges om
en række friheder til f. eks. turnerings
kampe.
G ARNISIONSØNSKER for idrætsmænd.
1. Inden mødet på session. Idrætsmanden
fremfører sit ønske på sessionen.
2. Mellem session og indkaldelse.
a) Idrætsmanden udfærdiger et skrift
ligt andragende til Forsvarsministe
riets 3. kontor, Slotsholmsgade 10,
København K.
b) Den pågældende idrætsforening ud
færdiger en attestation til støtte for
andragendet. Denne attestation skal
ved klubbens foranstaltning påtegnes
af lokalunion (-forbund), hovedorga
nisation og Dansk Idræts-Forbund.
c) Idrætsmanden indsender (allerhelst
afleverer personligt) under a) og b)
omtalte skriftlige udfærdigelser til
udskrivningskredsen.
3. Efter indkaldelse (mødet).
Idrætsmanden andrager skriftligt gen
nem sin militære afdeling. Giv ham en
dokumentation fra den organisation, i
hvis interesse hans ønske fremsættes.
NB: Garnisonsskifter efter mødet er
vanskelige at opnå. Ved søværnet vil der
for værnepligtige under den første ud
dannelse være en mulighed for at frem
sætte ønsker om stationering.
FGI adresse: Forsvarets gymnastik- og
idrætsinspektør, Ryvangs Allé 3, Køben
havn 0.

num
( Havet)
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drøm, han har gået med længe, men Kaas
har vist også lidt at gøre med tovværk til
hverdag, så det er egentlig slet ikke så helt
mærkeligt, at han ikke kan undvære denne
friske duft af hamp og manilla og føler
trang til at hive og hale i det i sin fritid.
„Talatta", —. den faste „mand" ombord
har betroet mig, at navnet er græsk og
betyder „Havet", — er et herligt fartøj. En
dejlig spidsgatter på godt 5 tons med hjæl
pemotor, som skipperen og hans lille, vævre
forgast nok skal få glæde af, og som den
lykkelige skipper sagde en dag nede på
broen: der er nu noget andet over at sejle
med sejl.

Vist er der det, denne primitive stolthed
over at tæmme naturkræfterne og tvinge
dem til at arbejde for sig, dette at mærke,
at man er et med sit skib og får det til at
arbejde sammen med sø og vind, denne
følelse af, at himlen og havet og skibet hø
rer sammen, og at man selv er midt i det
hele.
Kaas er kendt af enhver i foreningen,
blandt andet for at tale sproget højt og
tydeligt, så han undgår at man står der
og siger „undskyld" og „hva'ba'" (det var
vi vist et par stykker, som skulle lægge os
efter), men også for sin store interesse for
Sundby Sejlforening. Det er vist ikke helt
forkert at påstå, at når de fleste af os,
og sidst vore juniorer, har haft lejlighed til
at se den kæmpevirksomhed, der fremstiller
det meste af det tovværk, vi hører knirke
For de fleste af os går det vel sådan, at i blokke og taljer på vore fartøjer, skyldes
vi starter med en decideret sejlbåd, får det i første instans Kaas' initiativ.
Og så er Kaas en glad mand, med et stort
senere lagt motor i den, og ender med at
gå over til rent motordrevet fartøj, uden favnende smil på ansigtet og altid parat til
sejl og alt det der med at lure på vindhjør at dele sin livsglæde med andre, — hvis da
nerne, — det er derfor overraskende, at en ellers de er store nok til at kunne tage imod.
motorbådsmand skiller sig af med sin Vi ønsker skipperen og hans „bedstemand"
motorbåd for at overtage en sejlbåd, til og tillykke med nyerhvervelsen og god vind
med en stor sejlbåd, men Kaas har altså — for der er nu noget helt andet over at
Rollo.
gjort det. Ikke pludseligt, for det er en sejle et sejlfartøj.

Havnepenge Parkeringsafgift
lere den, idet man skal i gang med arbejder
på havnen til et beløb af trekvart million
kroner, og ingen, hverken erhvervs- eller
lystsejlere, kan have noget imod, at de
gamle broer repareres og fornyes, for det
har de trængt til i lang tid, ligesom ingen
er spor i tvivl om, at arbejdet vil blive
udført med pietet, således at den hygge,
der altid har været i den gamle havn, be
I hvert fald har man i fiskerlejet dernede vares.
Men der er en anden ting, de søfarende er
på Amagers sydspids et vågent øje for, hvad
havnen betyder for byens trivsel, vel nok mindre tilfredse med, og det er, at man
især efter at jet-alderen helt søger at iso allerede nu, inden man så meget som er

Amagerbanen nedlægges om en måneds
tid, det samme gælder Amager landevej, •—
så har Dragør kun een eneste direkte for
bindelse med omverdenen, og det er —
Øresund. En hurtigrute ad søvejen fra
Dragør til Prøvesten, som i forvejen har
busforbindelse ind til byen, — var det ikke
noget for en driftig mand ? Ideen står til
disposition.

SSF
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begyndt på arbejdet dernede, har forhøjet
havnepengene helt op til en daler pr. ton.
Der skal mange dalere til at blive til 700,000
kroner, og der skal mange sejlere til, og
man har vel som sejler lov at spørge, om
det nu er klogt. Om det er klogt allerede
før sæsonen rigtigt begynder, at give sej
lerne en forskrækkelse, så de søger hen
andre steder. Hvis man tager en ganske
almindelig motorbåd, som vi har flere af
hos os, på 6—8 tons, og går ud fra at skip
peren en dag tager spenderebukserne på og
inviterer et par venner på en kop kaffe på
Strandhotellet dernede, så skal han, for at
få lov til at parkere sin båd i havnen en
times tid, af med 12—<16 kroner, — hvad
mon bilisterne ville sige til sådan en par
keringsafgift, — mon ikke de ville slå et
baglæns kraftspring og bakke ud af byen
og aldrig komme igen ?

Forårsklargøring
i teknikkens tegn
Foreningens mangeårige revisor G. Øster
gaard er også gået over til slibemaskine,
for lettere at kunne gøre sin store motor
båd istand. Ak ja, sådan går det, udviklin
gen går frem, og hvad har vi egentlig ud
af det?
Man står med skraber og sandpapir i
hånden ved siden af, og man er tilbøjelig
til at filosofere lidt, der er jo tid til det
sådan en påskesøndag, men fred og ro som

Ganske vist har man lov til at ligge i
havnen i seks døgn for de samme havne
penge, men hvem har brug for det, andre
end sejlere som skal sydpå og blæser inde.
Dragør er en plads, man render ned til på
en week-end eller søndagstur, det er meget
få sejlere, som lader Dragør være feriens
endemål, i hvert fald sejlere omkring Kø
benhavn, og der er dog et par stykker.
Man kan en sommersøndag tælle standere
i Dragør havn fra Hvidovre, klubberne i
Slusehavnen, klubberne i Svanemøllen og
op ad kysten og fra Kastrup og Sundby, for
slet ikke at tale om klubberne ovre på den
anden side af Sundet, hos hvem man sjæl
dent betaler noget for at ligge en week-end
i deres havn, eller i hvert fald kun en baga
tel.
Ingen turistforening behøver fortælle os,
at der er dejligt i Dragør, det er vi mange
som forlængst har opdaget, og vi kan lide
at komme der, men ville det ikke være synd,
både for Dragør og sejlerne, om et gammelt
venskab skulle gå overstyr, — det har jo
altid været kotyme, at man på et ferietrip
sydover, anløb Dragør for at proviantere.
Det kan også regnes sådan ud, at hvis en
båd på 5 tons kan ligge i en havn i seks
døgn for en tikrone, så er det billigt, men
en sejler ligger ikke gerne så lang tid i
samme havn, og skal han betale tieren i
døgnet rundt om i de tyve havne han kan
nå at besøge på et ferietrip, så er man ved
at komme op i nærheden af, hvad det koster
at leje et grundmuret hus med møbler, por
celæn, gas, vand, elektricitet, træk og slip,
sengetøj, haveparasol, py, opretstående
piano, og jeg ved ikke hvad, — og så skulle
da fa'en slæbe rundt med alt sit eget inven
tar. Der kan betales for meget for at få
lov til at droppe sit anker i et havnebassin
og sætte en enkelt fortøjning fast i bolvær
ket, for de andre fordele, såsom W. C. og
ferskvand nyder landkrabberne, som besø
ger byerne, jo da også godt af, — og det
helt gratis.
Rollo.
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Al adgang til foreningens areal er for
budt uvedkommende.
Medlemmerne står til ansvar for deres
familier og besøgendes opførelse overalt på
foreningens areal.
Cykler skal henstilles i stativerne; der
som cykler henstilles op ad de på pladsen
værende fartøjer, vil de blive fjernet uden
ansvar.

•
Om foråret efter fartøjets udsætning skal
bukke og klodser m. v. anbringes på en af
pladsmanden anvist plads.

•
Alle fartøjer, uanset størrelse eller art,
skal være mærkede med navn og hjemsted.

•
Al urenlighed overalt på pladsen og i
havnen er strengt forbudt.
Al unødvendig brug af ferskvand skal
undgås; vandhanerne skal lukkes efter
brugen.
man skulle finde hernede, — nej, det er
*
forbi. Maskinerne larmer omkring en, tekAlt brandfarligt affald skal fjernes efter
niken går sin sejrsgang over bådepladsen.
arbejdets ophør.
Nu kan man nå at gøre en større båd i
•
stand, ja det bliver dejligt, sikke både vi
Salg
eller
bytning
af fartøjer skal straks
skal have.
anmeldes havneudvalget.
Var der en der sagde: større udgifter?
Også det ja.

•

Et fartøj, som trods påtale, ikke holdes
Men hvad gør det? Så får tempoet en i en sådan orden og stand, som må kunne
tand op for at tjene flere penge. Udviklin kræves af et lystartøj, kan af bestyrelsen
gen hverken kan eller skal man bremse, bortvises fra havnen.
selv om man nok kunne tænke sig, at den
*
skulle gå lidt mere trevent i mange retnin
Al sejlads i havnen skal ske med mindst
ger. Den, der lever længe nok, får se hvor mulig drivkraft af hensyn til andre fartøjer
længe mennesket holder til tempoet.
og deres fortøjninger.
Men, never mind, på næste søndag bru
Fartøjer, som har fast havneplads i
ger jeg også slibemaskine, så bliver der Sundby Sejl-Forening, bør føre foreningens
ikke tid til mere filosofi.
Gubbefar. stander.

SIDE 6
Kapsejladsudvalget har inden sæsonens
begyndelse udarbejdet helt nye sejladsbe
stemmelser for aften- og søndagssejladser.
ne, og vi bringer her de ændrede bestem
melser, samt oversigtskort over de nye kap
sejladsbaner.

Redningsapparat. Ethvert deltagende far
tøj skal have mindst eet sådant for hver
person om bord.
Bundgarnspæle. Det er forbudt at sejle
imellem bundgarnspæle og mellem disse og
land.
Nationalflaget må ikke føres under sej
ladsen, men skal sættes når et fartøj udgår.
Føreren af et fartøj, som udgår af sejlad
sen, skal hurtigst muligt give dommerne
underretning herom.
for
Bemanding: Enkeltmandssejlads er for
AFTEN. OG SØNDAGSSEJLADSER
budt, men iøvrigt er bemandingen fri til
Der sejles efter I.Y.R.U.s kapsejladsreg aftenkapsejladserne.
Tidsbegrænsning. Såfremt den hurtigste
ler i forbindelse med K.D.Y.s særlige regler.
Kapsejladsbaner: (se vedstående banefor båd i et løb ikke kan gøre en gennemsnits
fart af 2 sømil over banen, kan dommerne
tegnelse) .
erklære
den pågældende sejlads for ugyldig.
Dommerbåden er opankret ud for Sundby

Sejladsbestemmelser

Sejl-Forenings havn. Herfra gives samtlige
signaler kapsejladserne vedrørende.
Startlinien er mellem dommerbådens sig
nalmast og en udlagt sort bøje, dog begræn
ses startliniens længde af en flagbøje ved
dommerbåden.
Mållinien er tilsvarende startlinien. Dom
merbåden flyttes således, at mållinien lig
ger, så vidt muligt, vinkelret på sidste
baneside.
Startsignaler: Fem minutter før første
start affyres 1 skud og banesignalet samt
talstander 1 (hvid med rød kugle) hejses
under klubstanderen. Dette er klarsignal
for første start. Bemærk at banesignalet
kan skiftes for de efterfølgende starter.
Fem minutter efter affyres 1 skud, der er
startskud for første start og klarskud for
anden start. Samtidig nedhales talstander
1 og talstander 2 (blå med hvid kugle) hej
ses. Det tredie skud er startskud for anden
start og klarskud for tredie start. Samtidig
nedhales talstander 2 og talstander 3 (rød
hvid-blå) hejses, og så fremdeles. Skulle et
af signalerne (skud eller talstander) svigte,
gælder alene det andet.
Tilbagekaldelsesignal: For tidligt star
tende fartøjer tilbagekaldes ved prajning
fra dommerbåden og samtidig gives et pas
sende lydsignal.
Udsættelsessignal: Udsættes starten stry
ges klubstander og banesignal. Når klub
standeren påny hejses og 1 skud affyres,
tilkendegives at udsættelsen ophører. Når
efter et ophold 2 skud affyres, vil kapsej
ladsen begynde nøjagtigt 10 min. senere.
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Protester angående kapsejladsreglernes
overtrædelse under sejladsen skal angives
ved ombord i det protesterende fartøj at
føre et hvilket som helst int. signalflag i
vantet, umiddelbart efter tildragelsen og til
mållinien passerér( og skal senest en halv
time efter kapsejladsens afslutning indgives
skriftligt til dommerne på Dansk Sejl
unions protestskema. Ved søndagssejladser.
ne (dog ikke ved en eventuel damekapsej
lads) vedlægges der protesten 5 kr., som
tilbagebetales, såfremt protesten tages til
følge.

Indtegning til aftenkapsejladserne skal
finde sted senest en time før sejladsen på
begyndes, og til søndagssejladserne inden
kl. 16, dagen forud. — De i klubhuset frem
lagte tegningskuverter skal benyttes, og
Signal for kapsejladsens afslutning. Af indskud samtidig erlægges.
fyres skud samtidig med at alle signaler
Eftertilmeldinger modtages ikke.
nedhales, tilkendegives herved, at kapsej
Indskud til aftenkapsejladser 3 kr., til
ladsen er afsluttet. Dette signal kan gives,
når resultaterne af de forskellige løb er søndagskapsejladser 8 kr.
givne.
Kapsejladsudvalget.

B A N E S I QNA L E R
Bane 1. Ca. 5 sømils trekantet bane, rundt
hvid eetkost ved Saltholm. Flak og
lystønden Middelgrund Syd. Bane
signal P. (blåt med hvid firkant),
under klubstanderen.
Bane 2. Ca. 3 sømils trekantet bane, rundt
midtfarvandsbøjen og rød tokost
ved Svalerumpen. Banesignal S.
(hvidt med blå firkant) under
klubstanderen.
Bane 3. Ca. 4 sømils trekantet bane, rundt
midtfarvandsbøjen og lystønden
Middelgrund Syd. Banesignal K.
(lodret gul og blå) under klubstan
deren.
Bane 4. Ca. 2% sømils trekantet bane,
rundt rød eetkost ud for Sundby
Hage og rød tokost ved Svalerum
pen. Banesignal M. (blåt med hvidt
kryds) under klubstanderen.
Bane 5. Ca. 2 sømils retlinet bane, rundt
lysbøjen Ryggen. Banesignal N.
(dambrædt, blå og hvide ternin
ger) under klubstanderen.
Bane 6. Ca. 2 sømils retlinet bane, rundt
rød trekost ved Kastrup Knæ.
Banesignal V. (hvidt med rødt
kryds) under klubstanderen.
Bane 7. Ca. 9 sømils trekantet bane, rundt
lysbøjen Ryggen og lystønden
Knollen. Banesignal G. (lodret gulog blåstribet) under klubstanderen.

Aflysningssignal: Aflyses kapsejladsen
stryges klubstander og banesignal og tre
skud affyres. NB: Kapsejladsudvalget har
ret til at opgive eller afbryde kapsejladsen,
når vind- og vejrforhold eller anden årsag
gør det rimeligt.
Redningsbælte. Hejses et redningsbælte
Der afholdes eventuelt løb for Optimistpå dommerbåden i tiden mellem en starts
klar- og startsignal, skal alle ombordværen og O-K-joller over en efter forholdene lagt
de i den pågældende starts både være iført bane.
Grønt flag: mærker om styrbord.
redningsbælte under sejladsen. Undladelse
Rødt flag: mærker om bagbord.
medfører diskvalifikation.
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Bro- og bolværksarbejde
på den nordre bro
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Sejlerskolen
De københavnske sejlerskoler har arran
geret fællesferietur, hvori også vor øvelses.
båd deltager. Turen sejles efter nedenståen
de program, der byder på en både lærerig
og meget smuk tur gennem nogle af vore
dejligste farvande. Elever på sejlerskolen,
der ønsker at deltage, bedes melde sig til
sejladschefen, V. Lindemann.

Københavnske sejler
skolers eskadresejlads
1957
fra lørdag den 6. til lørdag den 20. juli 1957.

Det nye stykke bro og bolværk på den
nordre mole er vel færdig og taget i brug,
når bladet læses, men det er et både stort,
smukt og meget omfattende stykke arbejde,
der er lavet, hvad de fleste af os vel allerede
har haft lejlighed til at konstatere.

den nye bro har grund til at være glade, og
vi andre kan jo så gå rundt og glæde os til
den dag, hele havnen kommer til at se
sådan ud.
Billedet er tegnet, medens rambukken
var i gang med at banke de første pæle ned.

De af os, som kommer til at ligge ved

LANGSEJLADS I PÅSKEN
Selv om der handles ud af havnen, kom
mer der lykkeligvis også stadig nye skibe
til den sundbyske flåde, således for eksem
pel fire drager. Den ene er allerede kommet
og taget på land for at stå og tørre, inden
den skal have en fortjent omgang, den blå,
den Børge sammen med et par juniorer hen
tede i Århus i påsken, hans egen nyerhver
velse.
Det var en lang sejltur i vand, som endnu
ikke er opvarmet af solen og derfor slår
hårdere, og i en vind, som hele vejen var
stik i stævn, så det blev kryds helt fra År
hus til København. Ikke engang Sundet
fandt ud af, at det havde pligt til at byde
velkommen og anbringe vinden således, at
det i hvert fald var muligt at holde kurs,
for kryds helt til Sundbys havn, det er lidt
af en prøvelse, når ikke man er ude på

lørdag afg. København kl. 18,00
søndag ank. „Sovekrogen" daggry (sam
lingsplads).
ank. Vordingborg
60 sm
mandag afg. Vordingborg
ank. Fejø
21 sm
tirsdag afg. Fejø
ank. Marstal
46 sm
onsdag
dispositionsdag
torsdag afg. Marstal
ank. Dyreborg
19 sm
fredag afg. Dyreborg
ank. Fænøsund (dersom vejret til
lader det)
36 sm
lørdag afg. Fænøsund
ank. Middelfart (evt. Kongebroen)
Skiftedag afg.
4 sm
søndag afg. Middelfart Skiftedag ank.
ank. Snaptun
24 sm
mandag afg. Snaptun
ank. Samsø (Maarup-Ballen?) til
Maarup
19 sm
tirsdag afg. Samsø (x)
ank. Sejrø (evt. Havnsø)
25 sm
onsdag afg. Sejrø
ank Rørvig
30 sm
torsdag afg. Rørvig
ank. Gileleje
23 sm
fredag afg. Gilleleje
ank. Helsingør (evt. Vedbæk)
lørdag afg. Helsingør
ank. København
32 sm

decideret lystsejlads, men blot sejler sit
skiv hjem.
Men vandet bliver lettere, varmere og
blødere alt eftersom solen stiger højere op
på himlen, og når Børge får sin båd klar,
er vejr og vind vel kommet i tanke om
deres forsømmelse, og imens må den nye ( x ) e v t . s e j l e s f r a S a m s ø d i r e k t e t i l R ø r v i g ,
selvejerskipper nøjes med vort beskedne:
hvorved 1 dag frigøres.
„Velkommen hjem, Børge, og tillykke med
skivet".
Rollo.

(Fra B. T.)
CAFE FOR ALLE LØGNHALSE
En café i Dubuque, Iowa, har en spøge
fuld indehaver, som har forsynet sin virk
somhed med et skilt, hvorpå der står:
Hovedkvarter for fiskere, jægere og alle
andre løgnhalse.
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har sendt os et forslag om fællesbestem.
melser for alle klubber under D. S. vedr.
optagelse af optimistjollesejlere, og vi frem
hæver det vigtigste:

1. Barnet skal kunne svømme mindst
100 meter.
2. Barnet skal under sejladsen være iført
redningsvest, og jollen skal være for
synet med opdriftsmiddel.
3. Klubben fastsætter et begrænset sejl
område, som optimistjollesejlerne skal
overholde.
4. Barnet skal inden det sejler første
gang have den fornødne instruktion,
såsom:
a) Oplysning om sejlets stilling i for
hold til vinden.
b) Vejledning i bomningsteknik.

Nye medlemmer

Når man går langs en bro og ser en
c) Oplysning om sværdets ophaling
række både, som stort set ligner hinanden,
under rumskødssejlads.
er det en ren vederkvægelse for øjet, hvis
d) Forholdsregler ved evt. kæntring.
der i rækken skulle ligge en, som i særpræg
afviger fra alle de andre, og især da, hvis
denne samtidig mere ligner et „rigtigt" Aktive:
Karl Iversen, Teglbrændervej 9. Mb. Phi.
skib, — er mere malerisk.
Johs. Jensen, Bremensgade 62. Uden båd.
Jeg har altid haft den opfattelse, at
Ove B. Nielsen, Italiensvej 38. Drg. Gipsy.
„Urda" var en formindsket udgave af de
Bent Thorsten Pedersen, Geislersgade 7.
franske fisketrawlere (Knud Andersens
Sv.jb. Tumler.
„Monsunen"), men nu erfarer jeg på falde Elive Larsen, Rodosvej 28. Jl.
rebet, at den er bygget i Esbjerg 1911 og Kaj Andersen, Polensgade 5 B. Pjl.
har været hjemmehørende i Marstal nogle Arvid Petersen, Lyongade 13. Jl.
år, hvad der jo i og for sig ikke skulle være H. N. Schmidt, Italiensvej 61. Motorbåd.
nogen hindring for, at dens forbillede netop Jørgen Faarup Rasmussen, Brobergsgade 3.
Uden båd.
var de franske trawlere, men det smerter
Mogens Jarsil, Gurrevej 4. Motorbåd.
en smule at vide, at den nu, som så mange
andre Sundby-både går ud af havnen og ud
Passive:
af landet. At den bliver i Øresund er måske
Helga Kaas, Ålandsgade 30.
en lille trøst, da den fremtidig bliver hjem
Marie Munk, Ulrich Birks Allé 2.
mehørende i Helsingborg, men vi vil savne
Lis Woltermath, Svend Vonvedsvej 11.
den hos os, netop fordi den havde dette
særpræg, som skilte den ud fra de mange Juniorer:
Sommeren kom til Danmark den 12. maj, andre mere almindelig lystfartøjer ved Jens Peter Green Jensen, Gullandsgade 33.
broen og fik tilfældige søndagsgæster til at Palle Sørensen, Grækenlandsvej 105.
og fire halvvoksne tøser smed resolut
standse op og udbryde: „Der skal du se, — Birgit Larsen, Nyrnberggade 28.
strømper og sko og gav sig til at soppe i
der ligger et skiv, — det er vel nok, hvad?" Flemming Geil, Frankrigshusene 20.
fladvandet uden for det søndre brohovede.
Rikard Madsen, Håbets Allé 46.
Nå, men der er jo ingen grund til at stille
Det så dejligt sommerligt ud, men advar
sig op og stortude, når „Urda" går ud
alligevel børnene.
mellem brohovederne for sidste gang, især
Der bliver pludseligt dybt i den gravede
da slet ikke, når man ved, det er ens pligt
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
rende, og det er før sket at nogen — også at hilse det blå-gule flag og ønske den nye
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
voksne — er kommet i vanskeligheder, fordi skipper ved roret: „God hjemfærd og held udkomne nummer af S.S.F. Protest skal
de ikke regnede med at dybden pludselig og lykke med skivet!"
skriftligt tilstilles bestyrelsen senest M
Rollo. dage efter offentliggørelsen.
faldt fra 20 cm til 2 meter.

i Sundby. Se(lpnMiiHO-

SIDE 10

NR. 5

SSF

Forbud mere forbud Når jeg læser de forskellige indlæg til
forsvar for cykleforbudet, får jeg det ind
tryk, at det må være gået tilbage med tole
rancen og fordrageligheden i vor forening,
for indholdet i de forskellige artikler virker
som et hæderligt forsøg på at foresvare en
historie, hvor en loppe er gjort til en ele
fant. Nu beklager et medlem sig over tra
fikvanskeligheder, fordi et andet medlem
har stået og pudset sin knallert i gaden
mellem skurene, selv har jeg set et par flit
tige mennesker stavle deres høvlebænk op
samme sted og give sig til at arbejde, og
de tog jo nok så meget plads op. Ingen af
delene generer mig, men har man den rette
kværulantiske indstilling, er der masser af
muligheder for nye forbudsskilte.

JIIIIWR

Når jeg taler mod forbudet er det i håb
om, at andre har det som min særdeles flin
ke nabo, der siger til mig, at han ikke kan
forstå, at jeg har så meget imod det cykleforbud, han er nærmest ligeglad, og der var
måske flere, der havde det lige sådan, men
så skal de i hvert fald vide, at mig generer
det. I de 17 år jeg har været medlem af
S.S.F. har jeg benyttet min cykle, ikke for Ny juniorbåd.
at spare et minut eller to, men for at skåne
Endelig lykkedes det at få fat i en junioret par ben, der i forvejen har været hårdt
båd,
det blev J 142 „Ran" af Thisted, en,
belastet i mindst 8 timer.
efter min mening, godt bygget båd med grej
I de to år jeg havde skab på strøget til og sejl, der er tip top. Den er bygget i
venstre, når man kommer ind ad lågen på Ålborg på Martin Nielsens bådebyggeri i
den søndre plads, var der liv og tolerance. 1949. Vi havde jo håbet at kunne få den
Det myldrede med mennesker, barnevogne herover, så vi kunne have døbt den på
og trillebøre og aktivitet i det hele taget, standerhejsningsdagen, desværre lykkedes
så det var en ren fornøjelse. Således så dette ikke for os, men om alt går vel vil
jeg på det, men jeg er heller ikke indstillet juniorafdelingens gode ven, restauratør
således, at jeg tror at skulle have hele „Pløk" døbe den søndag den 12. maj.
pladsen for mig selv.

AFDELINGEN

Vi kan tilsyneladende blive enige om, at
det med at slibe master og både af er noget,
der hører vor hobby til og derfor uundgåe
ligt, men tænker man så på, hvorledes man
kan komme til at se ud efter sådan et ar
bejde, virker et forbud mod cyklekørsel,
begrundet i støvplage, som den rene parodi.

løvrigt vil jeg håbe, af hensyn til for
eningens renomé, at samtlige medlemmer
tager afstand fra selvtægt, særligt da, når
en ganske almindelig henstilling om at få
fjernet et par cykler, kan give samme Re
sultat.
J. V. Chr., medl. 260.

Generalforsamlingens resultat har jeg
ikke hørt nogen drage i tvivl, men det kan
sikkert tilgives et par småpiger, at de ikke
har været orienteret, forbudet blev jo ikke
slået op dagen efter generalforsamlingen.
At børn, som færdes på pladsen skal have
lov til at råbe efter voksne mennesker, der
betaler deres kontingent til foreningen, kan
jeg ikke skrive under på, og jeg tror, de
medlemmer, der er modstandere af cykle
kørsel skulle tage ved lære af den tolerance
haveejerne udviser, når de tillader cyklekør
sel ned gennem deres haver og det i et
tempo, vi aldrig har oplevet i S.S.F.

•

Bladels nye fotograf

Jeg læste i „SEJL OG MOTOR" , at
Ålborg Sejlklub, som heller ikke bryder sig
om cykiekørsel på havnen, har ladet op
sætte et skilt, hvorpå der står: Det er ven
ligt af Dem ikke at cykle på kajen. Tak!
Sådan kan det også siges, og det virker
måske knap så irriterende, — men hvorfor
hørte vi ikke spor fra d'herrer opponenter
på generalforsamlingen ? Det havde dog
været det rette sted at fremkomme med sin
utilfredshed.
Ked.

Mandag den 6. maj samledes alle junio
rerne i klubhuset for at få tildelt deres
sejladsaften og mandag den 13. maj lægger
vi ud. Fordelingen af juniorerne vil blive
slået op på tavlen.

iTc>x-lyste\$es-

UDVALG
Foreningen skal bruge to friske fyre, som
kan aflaste vort hidtidige festudvalg, da
dette for tiden har så rigeligt at gøre inden
for andre områder, at det kniber med også
at få tid til at tage sig af den rent for.
lystelsesmæssige side af foreningsarbejdet.

Meningen er vist, at disse to mænner skal
komme med et friskt initiativ og i sam
arbejde med bestyrelsen foreslå og tilrette
lægge foreningens festlige sammenkomster,
allesammens Gerda beder alle i så vi menige medlemmer ikke går og bliver
Sejlforening modtage hendes hjer fremmede for hinanden, og jeg vil gerne
tak for blomsterne på hendes med det samme foreslå „Pløk" som den ene
fødselsdag.
af dem. Han har jo allerede ved mange lej
ligheder afsløret visse evner i den retning,
han er fuld af ideer og indfald og ikke ban
ge for at tage et initiativ.
*

TA K

Endelig er det lykkedes for bladets ivrige
Vores
talentspejder, Carl Hillers, at finde den
Sundby
rigtige fotograf til bladet, en mand, som
teligste
ikke alene har forstand på at „skyde" i den
„runde"
rigtige vinkel og det rette øjeblik, men som
også har forståelsen af, at bladarbejde er
noget forceret noget, hvor een dag nemt
bliver til en måned, og hvor en måned gør
et „knips" forældet og uaktuelt og helt
På et instruktionskursus, hvor S.S.F. var
uden interesse.
repræsenteret af bl. a. juniorlederen, udtalte
Jeg vil gerne byde Ballin Sørensen, som
Poul Elvstrøm, at når sejlsporten ikke hid
er gammelt medlem af vor forening og der
for en af vore egne, velkommen som bladets til havde været Danmarks nationale idræt,
fotograf, og jeg glæder mig oprigtigt til skyldtes det væsentligt, at det har været
samarbejdet, som jeg tror, vi alle vil få for dyrt at sejle, — men nu kommer jol
fornøjelse af.
Red.
lerne, så det vil blive overkommeligt for

•

Øvelsesejladserne.

enhver at tage aktivt del i sejlsporten.

Hvis „Pløk" er villig til at tage tjansen,
synes jeg ikke, vi nemt kan få en bedre
mand, end lige netop ham, for han har da
i hvert fald fingeren på pulsen og ved, hvad
der kan arrangeres, hvordan det kan arran
geres, og hvad det omtrentlig vil komme
til at koste. Og så er „Pløk" og Gerda, som
„Fejeren" engang skrev i medlemsbladet
efter et vellykket torskegilde — et virkeligt
kropar.
Red.

SSF
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Husk:
— at møde i gode tid før sejladsen skal
begynde, så båden kan være rigget til
og .klar,
—i at sende afbud, hvis du ikke kan
komme,
— at se efter om du er skrevet ind i
bogen før sejladsen og om tidspunktet
for hjemkomsten ligeledes står i bogen
— og husk sidst, men ikke mindst, at
behandle bådene og grejet så godt
som overhovedet muligt samt altid at
opføre dig på ordentlig måde, både
når du er i S.S.F.s havn og når du er
ude omkring.

Pinseturen den 8.—10. juni 1957.
Traditionen tro har bådsmændene ret til
at bestemme, hvem der skal med på denne
tur, så tal derfor med din bådsmand, hvis
du gerne vil med her.
Turen går i år til Rungsted.

Bådsmændene:
J 91
J 92
J 117
J 142

„Peder":
„Ludvig":
„Calle":
„Klaus":

Benny Oemig.
Erik Hillers.
Lasse Gustavsen.
Erik V. Hansen.
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Week-end ture.
S.S.F.s egen ferietur til Bøgestrømmen
Alle juniorer kan komme på week-endtur den 21. juli til 2. august 1957, pris ca. 75,00.
efter tur. Henvend dig til Børge eller din Da der endnu er en enkelt plads tilbage på
bådsmand, hvornår det kan blive din tur. denne tur, må interesserede juniorer hur
tigst melde sig til Børge.
Kapsejladser.
Kapsejladserne er fortrinsvis for førerne,
men der kan dog godt komme juniorer med
som gaster.
Tirsdagskapsejladserne begynder tirsdag
den 14. maj 1957.
Førerne, der sejler med her, skal huske
at skrive en pose og lægge den i kassen i
klubhuset i rette tid, da den pågældende
ellers ikke kan regne med at kunne deltage.

Ferieturene i 1957.
Landsjuniorstævnet i år ved Kolding den
14.—19. juli 1957. Pris ca. 5 kr. pr. dag. —
Denne tur som sidste år afholdtes ved År
hus, har altid været en stor sukces, så meld
dig derfor til denne tur og få 8 dage ved
den dejlige Kolding fjord i samvær med
juniorer fra hele landet.
Der arrangeres bl. a. kapsejladser, nat
sejladser og småture for juniorerne, og
Kolding Sejlklub gør i år en ekstra indsats
for at gøre dette stævne til en sukces, idet
klubben fylder 50 år.

K.A.S.s ferietur 2. august til 10. august
til Bøgestrømmen. Denne tur kommer sand
synligvis til at stå i forbindelse med vor
egen ferietur, men juniorer, der kunne
ønske kun at komme med på denne tur,
kan selvfølgelig godt melde sig, idet vi så
vil skifte mandskab i bådene dernede.
Pris ca. 70 kr.
Da det er af betydning for arrangørerne
af ferieturene, at tilmeldingen til turene
sker så hurtigt som muligt, beder jeg alle
de juniorer, der er interesseret, om at melde
sig hurtigst.
Den angivne priser er priserne for de til
svarende ture sidste år.

Forældreaften.
I juni måned tænkes afholdt en forældre
aften, hvor juniorernes forældre kan møde
op for at give deres besyv med.
Nærmere meddelelse
fremkommer senere.

om

denne

aften
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DEN RIGTIGE

købes lios BACHER
Alt i
HERREEKVIPERING
L I N G E RI OG
K ONFEKTION

HOLMENS BUKSER
FLØJLS BENKLÆDER
ENG. SØMANDSGENSERE
HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER
KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

7male
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk
Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål # n
også til damer 43 r 50

11,50

Yacht Club huer A .
fra
14,50
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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FORENINGENS ADRESSER
SUNDBY SEJL-FOBENIUG, Amager Strandvej
Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, 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: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. FUtterer
Pladsmand Madsen

SU 35016
FA 9770
AM 8719

K
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assereren
træffes

I maj og juni:
hver fredag kl. 19,30- -21,00
(st. bededag undt.)
i klubhuset.

SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
SU 8770

KØBENHAVNS
MAGNET- og DYNAMO
VÆRKSTED
VODROFFSVEJ 11 - KØBENHAVN V.
Special-værksted
for magneter, svinghjulsmagneter,
dynamoer og startere.
Ankerkæder og spoler omvikles.
Alle reservedele føres.
Lysmaskiner. Akkumulatorer. Ladestat.
Reparationer udføres omhyggeligt
og med garanti.
T E L E F O N V E S T E R

1 1 3 2

Det er efterhånden ikke så få af Sundby
flådens fartøjer, der er blevet foreviget og
delvis brugt i bladet.
Disse originaltegninger og akvareller kan
af interesserede sejlere erhverves ved hen
vendelse til

ROLLO

ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

SEJLSPORTSHUER
FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 3

EMBLEMER OG OVERTRÆK

GIK DER EN RUDE?

BROZEK

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

AMAGERBROGADE 124

SU. 866

3 9 4 3

Wermlandsgade 82 — Amager 7099
til den billigste pris
På grund af pladsmangel
har vi måttet udskyde et
par indsendte artikler til
næste nummer af bladet.

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges,
AMAGE

YKKERI

Red.

OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet den 21.—5.—1957.

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

B. NIELSEN
TING VALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

ALBANIEN SGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

GRØN&WTZKE
Assurance

Kon^Mis Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby Sejl*Eorening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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M E D L E M S B L A D F O R

S U N D B Y

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

S E JL - FO R ENING

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

Futterers motorbåd „Brus" (efter en akvarel af Rollo).
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FORENINGENS ADRESSÉR
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: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen og O. FUtterer
Pladsmand Madsen

NY JUNIORBÅD
Fredag den 17. maj, storebededag, søsatte
Sundby Sejl-forening sin nye juniorbåd, J.
142, som i dåben fik navnet „Klaus". Op
rindelig var det meningen at opkalde junior
bådene efter foreningens æresmedlemmer,
men man kommer vist så i dette tilfælde
til at gøre „Klaus" til æresmedlem, •— af
juniorafdelingen.
Som bekendt har foreningens restauratør,
der nærer en levende interesse for junior
afdelingen, opdraget sin vovse til at halse
og gø, hver gang nogen slår på „Nord
kaperen'^ klokke, og den bliver ved, indtil
vedkommende har erlagt den femogtyveøre,
det koster, indtil den har hørt mønten falde
i bøssen, og på denne måde har „Klaus" sin
andel i, at ingen „glemmer" at betale, og

SU 35016
.FA 9770
.AM 8719
..SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

K

*

assereren
træffes

KUN I KLUBHUSET
og kun hver fredag kl. 19,30—21,00.
Ferien undtagen.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

SU 8770

si
„Vi måtte helt op til Tisted for at hente
den," udtalte Tanggaard. „Men det er en
god båd, som jeg håber juniorerne, og der
med alle i foreningen, vil få glæde af."
Under tre rungende hurraer gled „Klaus"
ned i sit rette element, indigoblå med hvid
vandlinie og signalflagene over top, og vi
var nogle stykker, som var mødt op for at
overvære den højtidelige søsætning, hvilket
viser den store interesse vi alle foreningen
omfatter juniorafdelingen med.
„Lilleklaus" fik sin belønning i form af
en speciel kæmpepølse på en halv meter og
blev sat i land og så roede et par raske
juniordrenge og piger båden om til maste
kranen hvor et par andre havde masten
parat og inden længe var båden rigget til,
sejlene sat, og J. 142 lænsede rundt for vin
den og gik — for bagbords halse — ud gen
nem havnehullet, for første gang under
S.S.F.s stander.
Lad os ønske hinanden tillykke med ski
vet, — god sejlads for ungdommen, — og
lad ,,Nordkaperen"s klokke runge i klub
huset", lad „Lilleklaus" halsende forlange
din skærv, — lad os omgående gå i gang
med at samle ind til den næste.
Red.

Som den eneste i havnen havde Svend sat
signalflagene over top på sin båd i dagens
man kan vist roligt påstå, at „Klaus" har højtidelige anledning, — det havde pyntet
indsamlet sin del af den nye båd, hvorfor svært om andre havde fulgt det gode eksem
man også beviste den den ære at opkalde pel.
båden efter den.
Og naturligvis var „Klaus" æresgæst, da
båden gik i vandet. Med en stor, rød sløjfe
og et halsbånd af små pølser, sad den som
gallionsfigur i stævnen, da Pløk døbte bå
PA GIVEN FOKANLEDNING gøres
den i champagne, knuste flasken mod stæv
opmærksom på, at leg med pramme
nen og ønskede juniorerne tillykke med
deres nye skiv, — og medens „Lilleklaus"
og joller i havnen er forbudt.
gav sig til at æde sit halsbånd, udtalte for
Endvidere erindres man om, at
eningens formand sin glæde over, at det
„HAVNERACE" er forbudt. — —
endelig var lykkedes at finde og købe en
juniorbåd, hvilket for tiden var meget van
Bestyrelsen.
skeligt, da alle klubbers juniorafdelinger
landet over syntes at være i stor udvikling,
og alle ønsker at købe både.
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Det er morsomt at se en mand realisere
sine drengedrømme og gøre det så efter
trykkelig, som Berno har gjort det. Tre og
et halvt år har det taget ham at bygge sit
nye fartøj, og så er han endda ikke begyndt
helt nede fra, men har ladet et værft bygge
selve skroget, har fået det hjem som et
udhulet græskar og er så selv gået i gang
med alt det andet. For selv om det jo nok
er skroget, og især bunden af et skib, man
sejler på, så er dette dog ikke hele skibet,
— vel knap nok det halve.
Skroget er bygget i Frederikssund aptering og alt det andet er lavet på pladsen,
hvor Berno har sin virksomhed, og det kan
vist siges uden overdrivelse, at der er gået
et par fritimer og et par stumper træ til.
Alt er mahogni og teak, plankedæk som
dørk, derimod er det forkert, som en sagde
nede på havnen den dag skibet kom, at det
er fuldt af fiduser, jeg vil hellere kalde det
finesser såsom riller i kistebænkenes sæder
i cockpit'et, så fødderne står fast selv om
sæderne er våde og glatte, de to trin ned
til kahytten ligeledes rillede.
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Længde o. a., bredde, dybgang, sejlareal,
størrelse i tons, lad os springe alt det over,
som alligevel ikke siger os andre noget som
helst, og bare glæde os over, at det er et
ønskeskib, en drøm ført ud i livet, og lad
os ikke give os til at filosofere over, hvor
mange arbejdstimer, der er brugt eller give
os til at regne disse ud i penge, men det må
vist godt sive ud, at skroget har kostet 8500
kroner og maskinen 7000. Man kan jo for
søge at gætte sig frem til, hvor mange fri
timer der er på tre-et-halvt år og gange
det tal op med sin egen timeløn og dertil
lægge træ, søm, skruer, bolte, beslag, wire,
tovværk og sejl og hundredesytten andre
småting, — men sådan skal et skib ikke
regnes ud. Et skib skal regnes ud i sundhed
og livsglæde, i oplevelser og eventyr, — og
disse ting kan jo som bekendt ikke købes
for penge.
Malerarbejdet ombord har skipperens
lige så sejlinteresserede kone stået for, og
det er absolut nydeligt og pænt klaret, men
mon ikke „maleren" har været lidt stiv og
øm i nakken efter alle de hvidlakerede lister
i loftet?
Misundelse er et grimt ord, som får folks
øjne til at blive stikkende og skinne grønt,
og betyder som regel også, at man ikke
under den glade ejer hans nye, dejlige far
tøj, men hvis jeg kom til at udtale noget
i den retning, den dag jeg var oppe at be
undre skibet, så ved jeg, at Berno er så
stor, at han opfattede det sådan, at jeg selv
kunne ønske at komme til at eje et lignende
fartøj engang, men desværre måtte slæbe
rundt med en uopfyldt drengedrøm lidt
endnu.
Jeg ønsker skipperparret Berno velkom
men ombord på deres nybygning, ønsker
good held, good luck and god bless you,
og under dem af et oprigtigt hjerte alle de
lykkelige timer og herlige oplevelser, der
venter dem forude.

Af andre finesser skal nævnes et lille
skab som kan aflåses med yalelås> de to
sofaer i salonen med forskydeligt ryglæn
og indbygget skuffe til kort, stort klæde
skab, skuffer med slingrerum under det
Tillykke med skibet.
Rollo.
store behagelige pantry, stålvask med afløb,
og rum og skuffer alle tænkelige steder og
yderligere et trin ned til sovekahytten, hvis
De kedelige, sorte striber, som meget
to køjer ligeledes har forskydeligt ryglæn
og stuverum til køjetøjet, og helt forude nemt kommer ned ad det hvidlakerede fri
toiletrum med træk og slip.
bord, fjernes nemt med lidt almindelig
Der kunne nævnes mange andre finesser pudsecream på en tør klud, har vi hørt.
ved nybygningen, men lad det være nok
at nævne ståhøjde i såvel salon som, kahyt
og at maskinen, en 22 H-K Solo marine,
ligger næsten midtvejs i skibet for at give
I en annonce i „Sejl og Motor" læser vi,
det balance, samt at der findes rat og beat Flamingo plastic skum flydemateriale
tjeningsgreb til maskinen nede såvel som
oppe, og desuden en solid rorpind for alle kan gøre en optimistjolle synkefri for under
20 kroner.
eventualiteters skyld.

st

„Sofus" eller dens tvillingebroder på læns
gennem havnen med et råsejl af en gammel
stiv pressenning og et par meget unge
gaster ombord, ikke sandt, det er noget så
sødt at se på, især når lillebror har en
dejlig tyk frakke på så han ikke kan fryse
og store røjsere, så han ikke kan blive våd
om sine kære små fødder, og herregud, vi
andre holder jo øje med dem og passer på
dem, ikke sandt?
Hvem ?
Og hvem af os tør påtage os at springe
i vandet fuldt påklædt, svømme midt ud i
havnen og dykke ned og finde sådan en
smule knægt på havnens mudrede bund,
bringe ham i land og give ham kunstigt
åndedræt, køre ham på hospitalet og bag
efter gå hjem og fortælle hans mor og far,
at desværre o.s.v. —
Jeg ville nødig have den tjans.
Jeg så en lile knægt gå baglæns og hale
i „Sofus"s fangline på flåden, der lå ude
ved den nordre bro, og jeg så ham i ånden
gå baglæns ud over kanten og forsvinde i
alt det tang og mudder, som havde samlet
sig der, men tilfældigt tørnede prammen
mod og fanglinien var ikke længere ellers —
og tang er noget modbydeligt noget at
svømme i, og en knægt under en flåde for
bistret svær at få ud.
Et af medlemmerne kom og fortalte mig,
at han havde truffet en tudbrølende unge
på pladsen, og da han spurgte, hvad der
var i vejen svarede knægten, som var en
fire-fem år: „Jeg faldt i vandet, — skibet
væltede."
Det var der ikke een, der havde lagt
mærke til.
Det er rigtigt af bestyrelsen nu at for
byde den farlige leg i havnen med pramme
og joller, inden der sker en ulykke, og så
er det din og min pligt at sørge for, at for
budet overholdes, — selv om mindre an
svarsbevidste mennesker skulle finde på at
kalde os nogle „gamle idioter", for den
slags „kloge" mennesker er jo som bekendt
altid mest kloge — bagefter.
Rollo.

Vi har nu tre optimistjoller i foreningen,
og flere vil sikkert følge efter, og disse
småfartøjer er virkelig morsomme og pyn
telige med deres farverigdom, — men indtil
vi får faste retningslinier, så indskærp de
unge mennesker ikke at sejle uden tilladelse
og opsyn og aldrig uden redningsvest, selv
om det er helt stille i vejret og tredive gra
ders varme.
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ud indvendig i hånden og drejede sig halvt
om imod mig.
Vi skulle aldrig have ladet os koste ud
af Paradiset, vi skulle have sagt til Eva:
„Næh, du, jeg ved, hvor der står et pære
træ. Den Gamle synes ikke om, at vi æder
hans ævler, jeg ved et godt sted, hvor vi
kan sidde og flette fingre og spise gråpærer
i pundevis, — lad ævlerne hænge". Så havde
vi den dag i dag trasket rundt i et himme
rige på jorden og havde vel aldrig fundet på
at opfinde maskinpistolen og skyde Abel."
„Kan du spille „Håndklaver og charme?"
„Ja, det kan jeg godt."
af ROLLO
„Så spil og hold kæft."
„Du er sgu en hyggelig fyr, — nå, nu
skal jeg spille den for dig."
Det var ikke fordi jeg var særlig interes
seret i at høre lige netop den melodi, men
jeg vidste, Maleren kunne lide at spille den,
og jeg ville ikke dybere ind i en diskussion
om min eventuelle afstamning fra amøben,
for det endte jo som regel gerne med, at
Maleren begejstret søgte at overbevise mig
om, at man havde fundet spor af mennesket
millioner af år før Vorherre skabte os, og
jeg ville have lov til at bevare min barne
tro ren uden utidig indblanding, hverken
fra hans eller andre havbiologers side. Lad
dem nøjes med at konstatere, at den blå
fisk er blå, fordi blå fisk nu engang har den
farve, —« jeg bryder mig ikke om at blive
sammenlignet med en spegesild, jeg
„Hvad skal jeg så spille for dig?"
Jeg var ved at vaske op, gøre bakstørn,
og havde egentlig slet ikke lagt mærke til
hans musikalske ydelser, men jeg måtte
holde ham i gang og sagde derfor: „Spil du
„Violen", den er lige så elendig."
„Næh, nu skal du sgu snart have tak,
— du beder mig selv om at spille, og så
siger du, det lyder elendigt."
„Det har jeg aldrig sagt, du spiller så
mænd udmærket, er lidt af en virtuos på
mundharmonika, men det er jo ikke just
Sundet lå olieblankt med enkelte krusede
„langhåret" musik, det der."
striber, og vi lå oppe under Hveen og
„Langhåret, —• vil du have, jeg skal
spiste frokost, eller rettere, vi havde spist
frokost og diskuterede det paradoksale i spille ouverturen af Elverhøj måske, — du
at vi, som jo dog levede i atomalderen, eller er vanskelig i dag, skipper, læg dig ned
da i hvert tilfælde på tærskelen til den, og på din køje, så skal jeg spille „Godnatvalsom hver dag kunne vente at høre, at et sen" for dig og kom så ikke bagefter og
fuldt bemandet rumskib var på vej til bebrejd mig, at du faldt i søvn."
Jeg var måske vanskelig, det kan godt
være, fuld af tanker, lidt vemodig måske,
men jeg ville have lov til at sidde lidt for
mig selv og godte mig over, at der ingen
vind var til at blæse os hjem, var lige ved
at ønske, der aldrig ville komme nogen
vind, så vi ville være nødt til at blive lig
gende her, indtil en motorbåd kom og for
„Det ligger i, skal du se, at vi mennesker barmede sig over os og tog os på slæb.
For Sundet var bankt som en oliepøl, de
i os selv er en meget gammeldags opfindel
se," sagde Maleren oppe fra fordækket. enkelte striber af brise var forsvundet, og
Han sad i skumkisten mod ryggen mod vi lå der oppe under Hveen og havde ikke
masten og forsøgte at trolde musik ud af spor lyst til at komme hjem til hverdagen.
sin spille. Han bankede den omhyggeligt
Rollo.
månen, at vi to moderne mennsker, trods
alt, ikke var kommet længere i udvikling,
end vore forfædre i stenalderen. Nogle plan
ker fæstnet sammen, en afgrenet og afbar
ket granstamme og en garvet dyrehud
spændt ud som sejl, og så bare ligge og
vente på, at vinden skulle komme og trække
os hen over havet.
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Jeg læste engang om en otteårig knægt,
som skulle ud at søge sin første plads og
havde en smule kattepine, hvorfor han
spurgte sin mor, hvordan han skulle opføre
sig alene derude mellem fremmede menne
sker.
„Vær som du er herhjemjne," rådede hans
mor ham. „Bare bær dig ad, som du bærer
dig ad herhjemme."
Ak ja.
Hvis man i dag gav det råd videre, ville
man vel bare få at vide, at „det gør vi
skam også". Vi slukker cigaretten i fløde
kanden, bruger sukkerskålen eller koppen
som askebæger hjemme hos os, og vi bliver
ikke spor fornærmede, hvis en gæst finder
på at smide aske og tændstikker og ciga
retstumper på gulvtæppet, brænder hul i
dugen eller laver mærker i bordet. Vi sluk
ker cigaretten ved at smide skoddet på
gulvet og træde det ud, — vi forstår jo at
hygge os. Ikke sandt, enhver må bære sig
ad hjemme, som han selv vil, og så er det
råd intet værd.
Men jeg tror nu alligevel godt jeg tør
lade det gå videre, for de fleste af os hæger
vist over vores stumper og er kede af at se
dem ødelagt eller misbrugt, og jeg er hun
drede procent sikker på, at restauratøren
i klubhuset har det på akkurat samme
måde. Og vi andre som skal bruge sukker
skålen og flødekanden ser nu helst, at den
er lige så ren og appetitlig, som du venter
at finde den, næste gang du kommer.
Bær dig ad i klubhuset, som du bærer dig
ad hjemme, — der er askebæger på hvert
eneste bord, ellers bed om et, Gerda har
nok af dem.
Red.

GfMlLE (MISTER Ovre ved slæbestedet på den søndre plads
ligger nogle master, som ser ud til at være
kede af, at ingen vil kendes ved dem, og
det er der mange af os andre, som også er.
De ligger og fylder op og er i vejen, —
hvis man har fået ny mast i sit skib, eller
har solgt båden uden mast, eller af andre
mærkelige grunde har opgivet at bruge
disse master, bør man fjerne dem. Det er
en komplet misforståelse at tro, at havne
pladsen er en oplagsplads eller losseplads,
eller at andre skal fjerne dem for en.
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sejlglad ungdom
Jeg lå engang i en industrihavn og havde,
medens jeg ventede på bedring i vejret, ikke
andet at foretage mig, end se på et par
jungmænd fra to mindre fragtbåde slås med
vand. Hver af de to gutter havde forsynet
sig med en pøs med en tovende i, og de
sprang som katte fra det ene skib til det
andet, op på land og ombord igen, medens
de ind imellem sendte deres spand ned efter
en sjat vand for at hive det i hovedet på
hinanden. Til sidst så begge skibe ud, som
om de havde været ude i hårdt vejr, alt
flød og alt var vådt, og de to unge menne
sker, som kun var iført skjorte og bukser,
var mindst lige så våde.
Legen varede en times tid eller mere,
blev til en lystig tagfat rundt om dækshuse
og ruf og endte i en konkurrence om arm
gang ned og op i fokkestaget, og jeg sad
med skam at melde nede i min båd og fry
dede mig over de unge menneskers friskhed
og livsmod, og så kom en pæn ældre herre
hen langs kajen og stillede sig hovedrysten
de op oppe på bolværket og betroede mig,
at sådan et par labaner skulle have så man
ge tærks, som der kunne ligge på dem.
„Vist skulle de så," indrømmede jeg ven
ligt og tilføjede: „Jeg sad lige og tænkte
på det samme, men jeg er desværre ikke
i besiddelse af så meget mod, at jeg tør
gå over og invitere dem på øretæver."
„Hva'ba -?" Den pæne ældre herre knap
pede sine handsker op og i.
„Jeg synes, ligesom De, at det er en
skandale, at de to fyre derovre ikke for
står bedre at benytte sig af, at deres skip
pere er gået i land, at de ikke sidder nede
i et af forlukaf'erne med et par flasker
billig „pullimut", en flok bajere og ciga
retter og et par tøse oppe fra byen, — jeg
synes også
Jeg opdagede, jeg sad og talte lige op i
den tomme luft, den pæne ældre herre var
på vej hen langs kajen, han vendte sig og
rystede på hovedet og gik så videre, sand
synligvis overbevist om, at jeg ikke var
rigtig klog. For enten har han vel opfattet
det jeg sagde, som min oprigtige mening,
eller også har han selv været af den noget
forældede type som forlanger, at ungdom
men bare holder kæft, trit og retning og
ellers ikke foretager sig andet, end de får
besked på, —* men jeg var ked af, at han
gik, for ovre på de to fragtbåde var dren
gene i fuld gang med at klare op og spule
dæk, og lidt efter skinnede de to skibe og
gutterne sad på lugerne derovre og drak
deres aftenkaffe og syntes at nyde den
smukke aften.
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Jeg så i en anden havn en jungmand træ
ne sin unge krop ved at gå til tops, klatre
op ad stangen helt oppe og lægge sig på
maven helt oppe på fløjknappen og vinke
ned til mig. Jeg indrømmer, at jeg fik gåse
hud og at det sugede lidt i mit mellemgulv,
men senere gik han armgang med strakte
ben ned ad fokkevantet, spadserede ud ad
klyverbommen og sprang på hovedet i
havnen.
Jeg mødte en sorrnmer en ung mand, som
i sin skoleferie tog job på en fragtbåd, i
ternet skjorte, blå arbejdsbukser og træsko,
som vaskede ned og malede, hang i en båds.
mandsstol og skrabede og ferniserede ma
sten, tog del i alt arbejde ombord, og som
stod og sang i styrehuset og havde ansvaret
for skibet, medens skipper med sinsro tog
sig en lur i kahytten.
Ih, hvor kunne jeg lide den fyr, for findes
der nogen bedre måde at anvende sin ferie
på, efter et langt års stillesidden på skole
bænken, og findes der nogen bedre måde at
lære sit land og dets konturer at kende,
end ved at sejle rundt langs dets kyster, —
eller nogen bedre måde at lære sig selv at
kende på ?
Så stod jeg en dag dernede på havneplad
sen og så en flok juniorer rulle en ny junior
båd hen til slæbestedet, løfte den op på
vognen og sætte signalflagene over top på
en interimistisk mast, — jeg hørte dem råbe
hurra, medens deres nye skib langsomt gled
ud i vandet, og jeg stod iblandt dem og
råbte med, fordi jeg følte slægtsskabet mel
lem dem og de tre unge erhvervssejlere, og
så fordi jeg selv endnu er ung nok til at
kunne føle den hivende længsel i brystet
efter eventyret og oplevelsen derude, hvor
hav og himmel mødes.
Den som nægter at tro på ungdommen,
som elsker at svælge i ungdommens krimi
nalitet og stædigt vil fastholde, at ungdom
men bare er „rødder" og slapsvanse, som
intet duer til andet end at hænge på gade
hjørner med en cigaret i munden og næver
ne i lommerne, — han burde komme ned en
dag og se de fire juniorbåde ligger der for
enden af midterbroen, høre dem klukke i
småbølgerne, — han burde sætte sig et øje
blik på bænken derude på brohovedet og
lytte til, hvad de fire både kan fortælle om
ungdom, om en ungdom fuld af livslyst og
livsmod, af friskhed og ansvarsbevidsthed,
— han ville kunne høre de fire både „Peder"
- „Ludvig" - „Calle" og „Klaus" fortælle
om frisk vejr, hvor de under hård kræng
ning maser sig ind i en sø, så skumsprøjt

og røgvand står om dem, medens sejlet
bugner og det knirker i træ og tovværk, —
han ville kunne høre dem hviske sagte om
havblik og stille vejr, hvor vandet var
blankt som en oliepøl og skøderne hangslatne og sjaskede i vandet, — han ville
lære, at den der een gang har fattet kær
lighed til søen, til hav og skibe, aldrig vil
kunne svigte den, m,en altid længes tilbage,
fordi en sejlbåd altid vil kunne udfylde en
ung mands trang til eventyr og oplevelse,
og så fordi, at næst efter mod er snarrådig
hed og beslutsomhed, de to egenskaber, som
udvikles stærkest derude til søs. Og så
lærer man også der sin egen lidenhed at
kende, lærer at stole på sig selv og sit grej.
Heldigvis er det sådan, at juniorafdelin
gen inden for sejlsport er i rivende udvik
ling. Ungdommen er i fuld gang med at
gøre forhenværende borgmester Hedebol's
slogan til deres: „Sejlsport bør blive Dan
marks nationale idræt." Men desværre lig
ger det jo sådan hos os, at vi godt kunne
bruge et par juniorbåde mere, uden at risi
kere, at de kom til at ligge ved broen og
groede til i bunden, — vi må stadig sende
de unge mennesker ud med skolens øvelses.
båd, når der er plads, og appellerer til ældre
medlemmer og fartøjsejere om at tage en
junior med som foregast, — men bedst ville
det naturligvis være, om vi havde så mange
juniorbåde, at alle kunne komme ud at
træne, alle kunne deltage i kapsejladser
eller langture, komme med på feriesejlads,
med et par store marinekuttere som led
sagebåde, ud at se, hvor stort deres land
er, når det bliver målt ud i sømil og sejl
timer, og når man måler det langs dets
kystlinier.
Rollo.

Nye medlemmer
SutuUy- Seilfiocmutfr

Aktive:
Jørgen Nicolaisen, Jægergade 7. Mb. Mio.
Arne Martinsen, Stevnsgade 10, uden båd.
Bendt Kolbye, Stenlandsvej 39, uden båd.
Gustav Nielsen, Parallelvej 44. Mb. Tove.
Ole Lindén, Geislersgade 6. Krj. Frisco.
Ib Rasmussen, Ved Volden 10. Kragejolle.
P. W. Pedersen, Kurlandsg. 29. Spg. Trine.
Passive:
Nanna Rasmussen, Lombardigade 16.
Juniorer:
Kjeld Stjerndrup, Palermovej 16.
Robert Bryde, Ahrenkildes Allé 12.
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.
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Motorbåden „WITA"
omtrent ligelad med, hvad vejret så end
finder på, — og skal man have glæde af
tursejlads, må skibet også være, så man
ikke hele sommeren skal leve i krumslut
ning eller få alt for mange buler i hovedet,
når man bevæger sig omkring i det.
„Wita", som Sparre har overtaget, er et
dejligt fartøj, en ønskebåd for tursejlere,
rummelig og dog til at overse, og til at
holde ud at være i, selv i en tre ugers ferie
med idelig regn og blæst og kulde.
Agterkahytten er monteret med to faste
køjer og klædeskab, i det lukkede styrehus
er der ståhøjde, i hvert fald for mennesker
af normal højde, og forkahytten er som en
stue med et stort bord og to sofaer, der
nemt lader sig lave om til at par køjer, og
maskineriet, en stor B-W diesel, er anbragt
Der fik ikke lov at gå mange dage før omtrent midtskibs, så båden ikke sejler
Sparre atter sprang ombord på eget skiv, hækken under vand lige straks.
det ene var knap ude af havnen, før han
Det er absolut et dejligt fartøj med gas.
var klar til at stikke efter, og det med en pantry og skuffer og alt det der af teak,
kraftig motorbåd, som vel kan rende op til som det skal være, en båd, som Sparre og
en halv snes mil.
hans piger nok skal få glæde af, — skipper
Vi blev inviteret ombord for at se ny
erhvervelsen en blæsende kold aften, hvor
der absolut ikke er spor ved at hænge i en
sejlbåd og lade sig oversprøjte af modbyde
ligt vådt vand, netop sådan en aften, hvor
man med overbevisning fastslår over for
sig selv, at skal man dyrke sejlsport i det
hele taget, uden kapsejlads, så skal det
være med en motorbåd, hvor man kan stå
lunt og tørt i et lukket styrehus og være

konen lod da i hvert fald til at falde godt
til i den lune kahyt, medens Susan natur
ligvis ikke bare kunne nøjes med at være
nede i skibet, men absolut måtte prøve,
hvordan det var at kravle op over fordæk
ket og ned gennem forlugen.
Vi siger tillykke med skivet, slid det med
helse, og ønsker god sejlads. Vindstille og
havblik, og ikke for megen rokken og rollen.
Tillykke med skivet.
Rollo.

Skift redningsvestene
ud - nu!
skolebørn bruger, når de skal lære at svøm
me, men man har jo også andre gode og
godkendte typer til for eksempel at stikke
Ifølge afholdt prøve har man erfaret, at hovedet op igennem.
kapokvestes bæreevne er lig nul, såsnart
Der er et nyt syntetisk stof, hvis bære
der er den mindste smule benzin i vandet, evne skal være større end korks, men det
og disse redningsveste vil derfor ikke læn har den skavank, at det er porøst og pulve
gere blive godkendt.
riseres ved slid, og i pulveriseret form ned
I en motorbåd, eller en båd med motor i
det hele taget, vil der altid under forlis
være mulighed for at benzinen løber ud, og
lidt benzin på overfladen af vandet vil altså
medføre, at kapokveste og kranse intet er
værd.

sættes dets bæreevne. Men udskift i alle
tilfælde kapokvestene snarest, i hvert fald
føt sommerens langtur, for de giver en
falsk tryghedsfornemmelse, og er ifølge de
afholdte prøver kun egnede til at sidde på
i cockpit'et, for at undgå at få hård hud.
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„Med nordlige vinde
de vildænder
kommer -"

Som regel er det meget vanskeligt at få
folk til at se naturlige ud, når de skal foto
graferes, de stiller sig gerne an med en
holdning og mine, som var de denne verdens
mest vigtige personlighed, — men, dette
kan vist ikke siges om de to personer på
dette billede.
Hverken Pløk eller den tamme vildand
lader til at interessere sig et hak for, hvad
det er fotografen render rundt og finder ud
af. Pløk ser kun sit kæledyr, og anden føler
sig helt tryg i hans nærhed og lader sig
ikke forskrække, — men egentlig er det vel
også noget af en kunst at få en vildand så
tam, at man kan få den til at spise af hån
den.

miT EGETSHIB

Ens eget skib er en verden af minder,
et væld af dejlige eventyr, og når man sid
der på broen og hører det ligge der og
hviske: husker du, — så ønsker man vel
somme tider, man kunne tage sit skib med
sig hjem og også der føle sig som jordens
rigeste og frieste skabning.

Kork har en tilbøjelighed til at rådne,
når det er syet ind i lærred, så det mest
Det kan man. I form af en lille akvarel
effektive må vel være korkstykker, som B E N Z I N T A N K E N E R A B E N kan man have sit skib hængende hjemme
holdes sammen med en almindelig svær
på væggen og sidde og glæde sig over alt
samme tid som klubhuset.
nylonline, — vel noget i retning af, hvad
det, det har at fortælle om blidtvejr og
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Tvungen førerprøve
Der er sket et par småuheld i havnen.
En sejlbåd har taget magten fra sin nye
ejer og er rendt ind i et par af de ved broen
liggende fartøjer, hvilket er i høj grad be
klageligt, og vil naturligvis igen rejse
spørgsmålet om tvungen førerprøve for
ejere af sejlfartøjer.

„Optimisfrne
Ikke alle er lige begejstrede for optimist
jollen, ja man har endog hørt røster løfte
sig advarende mod for megen optimisme,
og der vil jo altid, når noget nyt vinder
frem, være folk som ligefrem længes efter
at få lejlighed til at komme og sige: „Hvad
sagde jeg?"

Personlig er jeg ikke tilhænger af „køre
kort til søs", men på den anden side er der
også noget galt i, at enhver, uden mindste
begreb om at sejle, kan gå ned i en sejlbåd
og bare lade stå til. Vi har en sejlerskole
og en øvelsesbåd, og den nybegynder, som
erhverver et fartøj i havnen og bliver lig
gende med det, af ham må man vist kunne
forlange, at han kan sejle, og hvis ikke,
skynder sig at få det lært, inden han laver
for mange ulykker. Det er jo blandt andet
en af fordelene ved at være medlem af en
anerkendt sejlklub.

Optimistjollesejlere bør kunne svømme
100 meter.

Man kan, mig bekendt, ikke forsikre sig
mod skader man forårsager på andres far
tøjer, i hvert fald ikke til fuld dækning, —
man kan forsikre sit eget fartøj mod ska
der, andre forårsager, men har man ikke
selv forsikret, og den der laver skaden intet
ejer, hvem skal så betale andre end en selv ?
Enhver, selv den mest erfarne sejler, kan
komme ud for uheld, han ikke er i stand
til at afværge, men det er nu sjældent han
render lige ind i siden på en båd, han finder
gerne ud af et eller andet, han har lært på
sejlerskolen, og forstår at afværge eller i
det mindste afbøde, så skaden ikke bliver
så stor, og helt bortset fra om man har for
sikret eller ikke, så hæfter man i hvert fald
altid, og har erstatningspligt over for det,
man har ødelagt.

Optimistjoller bør være forsynede med
en lille åre eller padle, så „skipperen" kan
ro sig i land, hvis der skulle ske noget med
sejl eller mast. (Med fralandsvind vil det
lette fartøj hurtigt blive før til havs).

Man har lov til at købe en bil, uden at
have kørekort, men man har ikke lov til at
køre den, før man har fået det lært, —
måske burde noget tilsvarende indføres for
både, — trods alt.
Red.

Lad os derfor imødegå enhver pessimisme
og straks slå fast: Optimistjoller har intet
at gøre „ude på det dybe".
Optimistjoller bør være forsynede med
opdriftsmidler, så de holder sig flydende,
hvis de kæntrer.
Optimistjollesejlere bør være forsynede
med redningsvest. Altid.

Eventuelle kapsejladser bør foregå, så
man fra land kan holde øje med alle bådene
og hurtigt nå ud til eventuelle uheldige.

iAAifV\AA/\AAA/W\AMUWVUVVVVW*i
skidt vejr, om solfyldte dage og regnsorte
nætter, om fremmede havne og skibe man
mødte, — man kan sidde i lange aftener og
lade det fortælle og fortælle og bare lytte.
På mine vægge hænger mange akvareller
af skibe, måske også af dit, du kan komme
op og kigge efter en dag, du kører forbi,
— ellers kan jeg lave dig en, for selv om
det er morsomt at se sit skib i bladet, så
er det nu alligevel bedre selv at eje origina
len i stor størrelse, •— og farver.
En akvarel af sit eget skib er noget per
sonligt værdifuldt, noget som ingen andre
har noget man har helt for sig selv, fordi
der knytter sig så mange personlige minder
til det.
Rollo.

SIDE 7
medføre et kortere eller længere ophold i
et af statens pensionater, hvor man, for at
ikke pensionærerne skal falde ud ad vin
duerne, har anbragt disse ret højt oppe og
sat jernstænger for.
På et eller andet tidspunkt opdages det
jo nok, hvem der pludselig har fået nyt
anker, og så er det jo ikke nemt at få folk
til at tro på, at det bare er et, man har
fundet.

•
Og så er der nogle meennesker, som har
fået den knippelgode idé at lave en skovtur
til S.SF. med madkurv og alt det der, —
men når skotøjsæsken er tømt og mellem.
lægspapiret taget af sildesalaten, så findes
der specielt anbragte kurve til disse efter
ladenskaber.
Det er selvfølgelig nemmere at lade sit
affald glide ned bag bænke og stole og så
bare gå sin vej og lade andre om at fjerne
det, men disse andre, det er dig og mig. Og
det er ikke spor spændende at se det flyde
med papir og madrester under bordene, når
man selv kommer for at spise frokost, —
man har en slags tobenede pattedyr, som
kaldes skovsvin, dem ser vi i Sundby SejlForening helst anbragt uden for porten.

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ
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Sjove indfald
Der findes mærkelige mennesker iblandt
os, for eksempel er der nogle som tror, man
bare kan tage en hvilken som helst sten
og lægge den ud i vandet og fortøje sin
båd ved den, — men det kan man ikke.
Man sætter ejeren af stenen i en pinlig for
legenhed den dag han kommer roende med
prammen og så opdager, hans sten er væk,
og det betragtes af mange som en slags
tyveri.
Så er der andre mere grove løjer, som
begås af folk, der tror, at „hvad der er dit
er også mit —" osv. og som mener, de uden
videre kan tage en andens ankerfortøjning,
hale ankeret op og betragte dette som sit
eget, men den slags små spøgefuldheder
medfører ikke alene at man bliver lempet
ud af havnen og foreningen, den kan også
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DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt I

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
L I N G E R I O G
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

7ma(c
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
PRAKKER
SYDVESTE

Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . _
også til damer 43 r 50

11,50

Yacht Club huer . .
fra
14,50
USA huer og strik-huer

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J. P. BACHER

Største specialforretning

i

arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Bådmotorer
Nye og- brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

KØBENHAVNS
MAGNET- og DYNAMO
VÆRKSTED
VODROFFSVEJ 11 - KØBENHAVN V.
Special-værksted
for magneter, svinghjulsmagneter,
dynamoer og startere.
Ankerkæder og spoler omvikles.
Alle reservedele føres.
Lysmaskiner. Akkumulatorer. Ladestat.
Reparationer udføres omhyggeligt
og med garanti.
T E L E F O N

V E S T E R

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

Amage

»GJRYKKERI

*372

1 1 3 2

OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet den 18.—6.—1957. ALBANIEN SG ADE 2 - AMAGER 7118 Y.

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

B. NIELSEN
TINGVAl.I.A Al.I.m 14 - SUNDBY 288 X

GRØN&WTZKE
Assurance

Kongens Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby SejlsHorening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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Hillers „HOLIDAY" (akvarel af Rollo).
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Festudvalg: Jørgen Nielsen
Pladsmand Madsen

SU 35016
PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x
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assereren
træffes

KUN I KLUBHUSET
og- kun hver fredag kl. 19,30—21,00.
Ferie: 10. juli til 10. august.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems-nr.

SU 8770

til efterfølgelse
Sejlklubben „Sundet" inviterer et halvt hundrede vanføre ud på en sejltur og fester bagefter for dem i deres klubhus.
Jeg stod en strålende sommerdag på bro
en ude i Svanemøllen og så en flotille motor
både fra sejlklubben „Sundet" stå havnen
ind i kølvandsfølge, lægge til på skift ovre
ved roklubbernes lave flåder og sætte en
række gæster i land, medens roklubbens
restauratør kom ned og bød de fremmede
på en forfriskning.
De var ikke allesammen lige godt gående,
de mennesker som steg i land, mange måtte
hjælpes op af bådene, men deres ansigter,
og det var dem, man lagde mærke til, strå
lede af lykke og taknemlighed for den dej
lige sejltur, medlemmer af „Sundet" havde
givet dem i deres fartøjer, en uforglemme
lig oplevelse op langs sommerlandets kyst
til Tårbæk, en tur ingen af dem nogensinde
havde oplevet tidligere, og vel heller aldrig
ville få lejlighed til at få mere, — og dog.
Det er jo slet ikke meningen, at „Sundet"
vil beholde den gode idé for sig selv, tvært
imod, det er netop meningen, at den skal
brede sig som ringe i vandet og nå ud til
samtlige sejlklubber landet over, således at
alle skal være med, alle klubber med hjerte
rum og husrum, alle sejlere, som har plads
til blot een gæst i deres båd.
Og det har vi jo hos os, både i tanke og
gerning, det vidste jeg, da jeg gik op mod
„Sundet"s klubhus, vidste, at jeg havde min
bestyrelse og samtlige medlemmer bag mig,
når jeg gik op for at tilbyde, at også vi
ville være med til at give andre en smule
glæde og oplevelse derude, hvor vi tumler
os til hverdag sommeren igennem. Vi har
jo mange motorbåde og sejlbåde med motor,
vi har skippere, som med glæde ville stille
sig og deres skiv til rådighed, vi har raske

juniorer, som gladeligt tager med som fore
gaster, og vi har så megen glæde og lykke
i os, at vi har rigeligt til at dele med andre.
Derfor nærede jeg ingen betænkeligheder
ved at gå op og sige: I kan regne med os.

Kaffen gav „Sundet"s restauratør, ved
frivillige bidrag var indsamlet godt et hun
drede kroner (lad os huske en bøsse til
formålet i klubhuset), og alt hvad alle
gjorde, blev gjort pr. honnør. Et kæmpe
arbejde for arrangørerne, men et arbejde,
Uden for „Sundet"s klubhus forkyndte de virkelig havde glæde af.
en stor tavle, at der i dag kun var adgang
For vort vedkommende vil jeg forslå, at
for særligt indbudte, men inden jeg vidste
vi inviterer 20—30 gæster, det antal sama
et ord af det, sad jeg bænket mellem alle
riter, som bliver nødvendigt sørger Lands
disse glade mennesker, man havde givet en
foreningens sekretær for og med skippere
oplevelse de ville huske længe, og med et
og mandskab på bådene kommer vi så nemt
steg selveste kong Neptun op af havet og
op på et halvt hundrede mennesker, og flere
bød sine nye undersåtter velkommen. Med
kan vi vel dårligt være i klubhuset bagefter.
solen lysende i sin gyldne krone og tang i
Jeg vil gerne gøre udtrykkelig opmærksom
skægget stødte han sin trefork i dørken og
på, at det eneste skipperne får at gøre er
forlangte at få lov til at give en beskeden
at
stille deres skib til rådighed og sejle det.
gave i form af øl og vand, cerutter og ciga
Samariterne sørger for at gæsterne kom
retter og chokolade, —• og lige så pludselig
han var dukket op forsvandt majestæten mer ombord og kommer i land igen. Og så
skal det være en lørdag eftermiddag hen
tilbage til sit mægtige rige, og så stod
i august, når ferien er vel overstaaet og
Peter Kitter med et iblandt os, sprudlende
af liv og veloplagthed som sædvanlig, ja vi er faldet lidt lidt til ro oven på den.
Men du kan godt allerede nu henvende
mere om muligt, og delte rundhåndet ud af
sin livsglæde og sit kæmpehumør på sin dig til bestyrelsen eller „Pløk" og tegne dig
for et par gæster og en foregast, et par
egen charmerende måde.
sejfartøjer med motor, som jeg kom til at
Der skete meget mere, og alt pr. honnør,
røbe ideen for, har allerede givet tilsagn
vi kendte hinanden allesammen og havde
om at ville være med, og „Pløk", — ja han
kendt hinanden længe, og jeg sad og glæ
var straks fyr og flamme og lovede, at
dede mig over at være blandt mennesker,
kaffen, den skulle vi ikke spekulere på, den
som kunne give og modtage med lige stor
gav han. Naturligvis. Sådan er „Pløk" jo.
glæde. Dagen var, også for mig, en meget
Næste numjner af bladet vil udkomme
stor oplevelse.
omkring 1. august, og så skulle vi gerne
„Sundet" havde inviteret 50 medlemmer deri kunne meddele nærmere om dato osv.,
af Landsforeningen af vanføre, Arbejdernes og vi skulle også gerne kunne skrive, at
Samariterforbund stillede 11 samariter til samtlige fartøjsejere i Sundby Sejlforening
rådighed og jeg tror, det var en snes både, havde tegnet sig på listen og at alle ønskede
jeg talte.
at være med.
Ked.
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SOMMERNAT
Der var kommet en flodhest ned i kahyt
ten, og den lå ovre på den anden side af
bordet og snorkede og prustede og stønnede
og savlede, så jeg havde været nødt til at
fiske en sko til mig og ramle den en ud,
og så havde den rejst sig halvt op og spurgt
ud i mørket, ,,hva' fa'en meningen var?"

af ROLLO

Jeg syntes ikke der var nogen grund til
at svare på et så idiotisk spørgsmål midt
om natten, for selv en flodhest måtte vel
kunne fatte, at disciplinen ombord krævede,
at man havde nattero.
„Nu har jeg gustrafme aldrig oplevet
noget lignende," vedblev stemmen derovre
i mørket, vred og såret. „Man ligger her i
sin sødeste søvn og generer ikke et menne
ske, så bliver man brutalt vækket af en
sindssyg skipper, som forsøger at smadre
ens pandeskal med en jernbeslået støvle.
Jeg går op og taler med konsulen i morgen,
jeg vil dog ikke risikere mit liv ved at sove eller også havde hendes mor givet hende
sovetabletter, — om lidt åbnede hun vel
sammen med en gal."
et vindue, svigermama, og gav den uheldige
Jeg var lige ved at fortryde, at jeg havde
tilbeder en spand vand ned over hovedet.
vækket ham, for nu var det vist helt ude
Nu råbte han igen, og jeg syntes at høre
lukket at få mere søvn i nat. Han ville blive
flere stemmer tale hviskende sammen, så
ved med at snakke om hestesko og kranie
blev et kvistvindue smækket op og en ældre
brud, og det ville være helt håbløst at for
gentleman stod deroppe i sin stumpede nat
søge at forklare ham, at man aldrig havde
skjorte og nathuen trukket ned over det
hørt om folk, som fik kraniebrud af at få
ene øre og stirrede forskræmt ned i den
en på tuden med en gummisko, — så jeg
mørke have.
opgav søvnen, trak i et par bukser og
Manden nede på jorden begyndte en und
sprang i land.
skyldende forklaring på sin tilstedeværelse,
Har jeg glemt at fortælle, hvor det var, men inden han kom rigtigt i gang blev vin
— nå, det var ovre på Strynø, ved Greve duet knaldet i, gardinet rullet ned med et
broen, og det var fuldmåne og helt stille. smæld og lyset slukket. Jeg forestillede mig
En sommeraften, som man drømmer om i den pæne, ældre herre stående deroppe bag
lange sure vintermåneder og tror, man vil gardinet i forsvarsstilling, parat til at
få mange af, men den nat husker jeg i hvert knalde en stol i hovedet på enhver, som
fald, som en af dem man læser om i gamle ville forsøge at klatre op ad nedløbsrøret
fortællinger eller sidder og glæder sig over, for at tvinge sig adgang til hans sovegemak
når man ser en Morten Korch-film, og jeg og tegnebog, — men i så fald har han helt
stavrede op gennem øens torneroseidyl, misforstået situationen, den gamle.
ville ud ad vejen, helt ud til møllen på den
Jeg for min part listede mig ned ad en
anden side og sidde der og glo på månen
havegang, fandt en hvidmalet tremmelåge
og ærgre mig over, at en snorkende bøffel
og stod med et foran fire unge mennesker,
havde vækket mig, — men så var det, jeg
som ikke vidste, om de skulle blive for
hørte nogen råbe inde bag en høj tjørnehæk
skrækkede eller glade for at se mig.
og blev forbavset stående.
„Er der noget, jeg kan hjælpe jer med?"
„Hallo, — hej, — hallo —
spurgte jeg.
Nu har jeg aldrig hørt om tyveknægte,
De to piger holdt sig i baggrunden, mens
der varskoer, før de bryder ind, så jeg mændene modigt kom mig i møde: „Vi har
tænkte jo nærmest, det var Romeo, der var været på tur til Rudkøbing, men kom for
kommet cyklende for at bringe Julie en sent til den sidste færge," forklarede de.
serenade, og jeg blev stående ude på vejen „Vi fik en fisker til at sejle os herover, og
og ventede at høre ham stemme sin luth. nu kan vi ikke komme ind, døren er låset."
„Bor I her?" ville jeg vide.
Men der lød ingen strengemusik og ingen
„Vi har lejet os ind her for fjorten dage,
sang, derimod blev fyren derinde bag hæk
ken ved med prosaisk at stå og gabe op, men vi har altså glemt at få en nøgle til
og Julie måtte enten have glemt en aftale yderdøren."

Så var det, jeg fik en af mine gode ideer.
Jeg syntes med et, det kunne være mor
somt at komme ned og vække Maleren,
jage ham op af den varme køje og sætte
ham til at lave kaffe, og bagefter drive ham
i land, fordi en anden skulle bruge hans
køje. Jeg syntes, det ville være en raffine
ret hævn, over at han havde jaget mig ud
af min.
„Er I meget trætte og søvnige?" spurgte
jeg de fire unge.
De stirrede alle vagtsomt på mig uden
at svare og jeg fortsatte: „Ellers gå med
mig ned ombord og drik en sjat kaffe. —
Skulle søvnen overmande jer har jeg to
opredte køjer og kan nemt rigge to nød
køjer op."
„Og hvad skal De så selv?" spurgte en
af mændene.
„Jeg sætter mig op på broen sammen
med min foregast eller trasker en tur ud
langs stranden og venter på solopgangen,
— det holder både han jeg så meget af."
„Men —?"
„Huset her er det umuligt at vække,"
sagde jeg, og så sjokkede vi af, alle fem,
men Maleren, som åbenbart er i besiddelse
af en sjette sans, pudsede mig lige godt og
var i fuld gange med at lave kaffe, da vi
ankom.
„For jeg regnede jo med, at når min
skipper havde været en tur i land og rendt
det gale af sig, så trængte han jo nok til
en kop kaffe," grinede han lunt og tilføjede:
„Det plejer han i hvert fald, selv om jeg
naturligvis ikke havde regnet med, at han
ville slæbe øens halve befolkning med sig
ombord, men velkommen, folkens, tag plads
i sofaerne, jeg må vist have lidt mere vand
over"
Rollo.
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Resultaterne blev følgende:
Miss
414 point
Alis
1 point
Ki-Ki
1 point
Vi-vi
1 point
Bambi
3*4 point
Godte
3 lA point
Blue sky
3^ point
Lill
1 point
Kiwi
1 point
Sus
3*4 point
Tun
414 point
200
1 point

Ude med
dommerbåden
Den sidste aftensejlads før ferien blev
afviklet i frisk luft, i dommerbåden anslog
man vindstyrken til 5—8 meter, lidt mere
i bygen, som trak op og lidt flovere mod
slutningen af sejladsen måske, men ellers
fint sejlvejr for de større både og lidt vådt
for jollesejlernes bagdele og nakkehår.

1. præmie

1. præmie
1. præmie
1. præmie

1. præmie
1. præmie

Anden start gik ligeledes glat med andtagelse af det lille uheld med de to både,
som hængte i hinandens rig, og jollerne
kom også godt af sted. Der var noget med
et stort dampskib, som masede sig ind i
feltet og ligesom tvang jollerne til at bove
op, — en lidt mere sporty indstillet rorgæn
ger eller officer havde vel fundet på at gå
bagom, der var plads nok, eller givet et
trut, så man var klar over, hvad han ville,
— nå, det er vist ikke god tone at kritisere
erhvervssejlerne, havet er først og frem
mest deres, tror de.
Lige før starten måtte en af bådene,
„Grete", tror jeg det var, udgå på grund af
noget vrøvl med masten, og lige efter anden
start kom to både i karambolage med hin
andens rig, idet en af juniorbådenes top,
vistnok standeren, fik fat i den andens
bomdirk og ikke ville slippe den, og fra
dommerbåden så det ud som om junior
båden ville blive trukket over og vælte til
luvart, medens sejlet stod spændt og vindDet så ud som nogle af bådene forregnede
fyldt til læ, men heldigvis lykkedes det dem
at komme klar af hinanden og fortsætte sig og gik for langt på det første ben i
sejladsen.
krydset, således at de havde næsten halv
vind, da de vendte og holdt på mod mål
linien, og på den måde kom til at sejle for
langt. Et par af jollerne rundede mærket
og tog første ben på styrbords bov, hvad
der så ud til at være en fidus, — alt i alt
var det en velykket afslutning på forsom
merens aftensejladser og i den friske luft
kunne den afsluttes på ca. en god time.

ØL

Peder
Calle
Claus
H 2.0
Cest-se-bon
Sisse
Stampe
Puk
Skælm
Anni
Strit

1. point
3*4 point
1. point
2 point
1 point
1 point
2 point
1 point
414 point
1 point
1 point

1. præmie
3. præmie

2. præmie
1. præmie

V
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„Pløk" har bedt mig gøre opmærksom på,
at han fra det nye GULF-anlæg ud for
klubhuset foruden brændstof til motorerne
også forhandler petroleum til kahytslampe
og primus, samt naturligvis knallert-benzin
og olieblandet benzin til totaktsmotorer.

•
I første start lagde man især mærke til
en drage, som kom med „god fart i kas
sen", vinden lige agter ind og gik over
linien umiddelbart efter at skuddet var
gået, medens den lyseblå ballon fløj til
vejrs, — det så godt ud, selv om han ikke
var første båd over stregen.

Det forekommer at være lidt upraktisk,
at man har anbragt en række ret lange
speed-både i hjørnet ovre ved kajakklubben,
idet sluseporten, hvis første opgave skulle
være at hindre forskellige uhumskheder i at
samle sig lige netop i krogen der og få det
til at drive ud og til havs, nu synes ganske
nytteløs.
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HHUnEPEflGE

Havnepenge har altid været et meget
ømtåleligt spørgsmål for sejlerne, man har
masser af eksempler på, at havne med alt
for agressive opkrævere kun benyttes som
nødhavne, og at man så vidt muligt und
går at løbe ind i disse, men der findes da
lykkeligvis havne rundt om i landet, hvor
det syntes at være gået op for havnemyn
digheder, at de sejlende turister har nøj
agtigt lige så mange feriepenge i tegne
bogen, som de turister, der lægger sig ind
på hoteller og pensionater, og at disse penge
bliver lagt rundt om i de anløbne havne, —
jeg ved, at mange købmænd og provianteringshandlere ligefrem regner med sejlerfolket.
Hvis bilende turister kører op foran en
kro for at drikke deres eftermiddagskaffe
eller spise frokost og en mand med blank
kasket så straks kommer farende og skri
ver en kvittering på en halv snes kroner,
som han vil have honoreret, før man over
hovedet får lov til at stige ud af bilen, mon
så ikke chaufføren omgående bakker sin
vogn ud på vejen og kører igen, — person
ligt har jeg været ude for, at en havnefoged
stod på bolværkskanten og rakte sin kvit
tering ned mod mig, medens jeg rakte en
tovende op mod ham. Han gav pokker i
min tovende> og jeg i hans kvittering, for
så længe jeg ikke har forbindelse i land,
er jeg ikke forpligtet til at betale noget
som helst, og jeg havde andet at foretage
mig det pågældende øjeblik end at stå og
fumle mine småpenge frem, medens båden
drev af og ind i andre fartøjer, så jeg bad
ham stille og inderligt om at gå ad helvede
til og lagde mig for anker midt ude i hav
nen, medens jeg rullede et par omgange og
tog chancen til næste havn.
Tilfældet er slet ikke enestående, jeg har
hørt mange sejlere fortælle om manglende
service og om havnemyndigheder, som
mente deres eneste opgave bestod i at op
kræve havnepenge og ellers ikke andet, de
fleste af os har oplevet de mest mærkelige
toiletforhold, som var en direkte hån mod
sejlerfolket, og havnepumper, hvor havne
vand var trængt ind, —• bevares, vi har
også mødt hjertevenlige mennesker, som
bød os velkommen og hjalp os tilrette på
alle måder uden at opkræve en øre.
Det må være et meget ubehageligt job
for havnemyndighedernes repræsentant, når
han går ombord i lystfartøjerne, at skulle
høre en masse ubehageligheder af byens
gæster, især da, hvis ikke han kan komme
med en fyldestgørende forklaring på, hvad
man får for sine penge, — og når man så
læser i „Havnelodsen", at — „skibe der
udelukkende anløber for ordre eller for at
indtage kul, proviant, ballast eller andre
skibsfornødenheder betaler ingen afgift,

såfremt deres ophold i havnen ikke ud
strækker sig over 4 døgn. For sejlskibe på
200 netto-registerton og derunder, hvad
enten de er forsynet med motor eller ej,
er fristen dog 14 dage." —
Det kan enhver læse i „Havnelodsen"
under København, og mig forekommer det
at være en fuldkommen misforståelse, at
mindre lystbåde i det hele taget skal betale
for at ligge i en fremmed havn en nat over,
de har jo betalt for deres faste plads i
hjemmehavnen, hvor andre, uden udgift for
havnen, tværtimod, kan benytte deres plads
og bøje, medens de selv er på tur til andre
havne og der låner en ledig plads og en
ledig bøje, som ligeledes er betalt een gang.
Sejlerfolket er ikke velhavere, ikke alle
sammen i hvert fald, det er ganske almin
delige hverdagsmennesker, som i deres fri
tid dyrker en hobby, der giver dem sund
hed og livsglæde, og man bør ikke betage
dem lysten til at være bådejere ved at på
lægge dem helt meningsløse udgifter. Det
bør være en service, at lystbåde kan anløbe
enhver havn uden at skulle betale for det,
det bør være de respektive kommuner og
havnebestyrelsers opgave at sørge for, at
havnene er så gode, at sejlerne kommer
der, og anlæg og vedligeholdelse må betales
dels af de fastliggende og dels af de penge,
fremmede indirekte lægger i kommune
kasserne.
Red.

SIDE 5

Trods pessimisternes spådomme oprandt
pinselørdag mted strålende sol og pæn syd
lig vind, og vi havde en fin tur til Rungsted.
Vel ankommet stillede den lokale sejl
klubs formand, hr. Bliime, og bad os be
nytte deres klubhus så meget, vi ville og i
det hele taget føle os som hjemme, det for
tjener både formanden og vores allesam
mens Jonas i klubhuset tak for, vi følte os
virkelig hjemme.
Pinsemorgen oprandt med silende regn,
men op ad dagen klarede det op, og vejret
blev fint. Om aftenen samledes vi til en
kop kaffe og en svingom i Hørsholm, og de
fleste af os spadserede både derop og om
bord.
2. pinsedag hyggede vi os i bådene om
formiddagen og over middag startede vi,
da vinden var S.O., men mange ankrede op
langs kysten og nød eftermiddagskaffen,
og selv om det en overgang var helt stille,
nåede vi dog, takket være vore altid tjenst
villige motorbådsfolk, der ikke sparede på
enderne, hjem i pæn tid, og jeg tror ikke
nogen af os fortrød den dejlige tur.

Kun et svigtede totalt, nemlig festudval
get. Dette består som bekendt af skorstens
fejeren, og lørdag eftermiddag spurgte han
om Jørgen og jeg ville hjælpe ham med
arrangementet 1. pinsedag, for da hans
kone ikke så godt kunne tåle at sove i bå
den, ville han og Fiitterer komme 1. pinse
i SuuuMty, Seilfczmutfy dags morgen. Det ville vi selvfølgelig med
glæde, og vi ventede så hele dagen, idet vi
regnede med, at bemeldte herre havde en
hel posefuld løjer med, men først om afte
Aktive:
nen, da festtalen skulle holdes, kom ud
Mogens Jensen, Halfdansgade 11. Kjl. Bum. valget.
Kan man det, — ja, jeg spørger kun ?
Svend B. Andersen, Folehaven 34. Mb. Tim.

Nye medlemmer ^

Carl Hillers.

Raimo Ilmari Anttilainen, Gothersgade 13.
Kjl. Tut.
Billy Fondersbæk Petersen, Livornovej 15.
Uden båd.
Carl Otto Jensen, Bukholmvej 31. Mb. Elvi.
Erik Møller, Agerskovvej 2 B.

w
W

v
Mvatødtc

Passive:
Alice G. Nielsen, Godthåbsvej 244.
Juniorer:
Torben Dam Jensen, Trægården 20.
Erik Dalsfeldt, Nordmarksvej 3 F.
Ulla Pedersen, Lyongade 8.
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.
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ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgacle 8.
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DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt I

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
L I N G ER I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Imalc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . _
også til damer 43 r 50

11 ,50

Yacht Club huer ..
fra
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

I.P.BACHER

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

KØBENHAVNS
MAGNET- og DYNAMO
VÆRKSTED
VODROFFSVEJ 11 - KØBENHAVN V.
Special-værksted
for magneter, svinghjulsmagneter,
dynamoer og startere.
Ankerkæder og spoler omvikles.
Alle reservedele føres.
Lysmaskiner. Akkumulatorer. Ladestat.
Reparationer udføres omhyggeligt
og med garanti.
T E L E F O N V E S T E R

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

jfeå
\JtakGiE
HALLANDSGADE

AMAGER
*372.

1 1 3 2

„Pløk"s tamme vildand kom forleden og
præsenterede 4 dunede ællinger.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 8.—7.—1957. 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 r

6RØN&WUZKE
Assurance

Kong®ns Nytorv 6

København K.

Udgiver: Sundby Sejl«Forening.
Ansvarshavende redaktør:
Thorkil Langelund
Øresundsvej 122, Am. 6474 v.
Ekspedition: E. Lorentzen,
Albaniensgade 2, AM 7118 y.
Tryk: Amager Bogtrykkeri,
Hallandsgade 11 — S.
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M E D L E M S B L A D F O R

S U N D B Y

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

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

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

„URDA" under sejl i Sundet (efter akvarel af Rollo).
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assereren
træffes

KUN I KLUBHUSET
og- kun hver fredag- kl. 19,30—21,00.
Ferie: 10. juli til 10. august.
Husk postgiroen: 56516.

.

Ved indbetaling opgiv medlems-nr.
SU 8770

(Fra „Slusen"s medlemsblad)

LYSTTUREN

Til skræk og advarsel

er der på vores opslagstavle påsat kvitte
ringer fra Dragør havn, udstedt af den der
værende havnefoged. Havnetaksten er sat
op til 2 kr.! pr. tons. Det vil sige, at taksten
for både som vi har dem, omkring 5 tons,
levelse for folk som aldrig har været den
skal erlægge 10 kr. for et besøg i Dragør.
før, og den tager vel også godt et par timer.
Man må håbe for havnebestyrelsen der,
Vore gæster ankommer klokken ca. 14,00,
og så vil vi vel være klar til afgang, alle at de må få besøg af rigtig mange „Queen
både, klokken ca. 14,30, og når vi kommer Mary"er, for vi motorbådssejlere kommer
hjem, har „Pløk" imidlertid dækket op — der ikke mere.

med gæster fra Vanføreforeningen
Lørdag den 10. august arrangerer
Sundby Sejl-Forening en sejltur for med
lemmer af Landsforeningen af Vanføre i
samarbejde med denne forenings initiativ
rige sekretær Tage Pedersen og Arbejder
nes Samariterforbund. De motorbåde, hvis
ejere har meldt sig som deltagere i turen,
samles ovre foran klubhuset, hvor de på
skift lægger til ved siden af benzintankene
for at tage gæsterne ombord, og hvor sama.
riterne vil stå parat til at hjælpe.
Gæsterne samles i klubhuset, hvor de
bliver budt velkommeni og hvis vejret er
fint med havblik og høj himmel, foreslås
det at lægge turen ned forbi Kastrup og
Lufthavnen, hvor der jo er nok at se på,
og videre et smut ned på højde med Dragør
og retur rundt „Røsen" og hjem. Denne tur
anslås at ville vare 2—2% time, og i godt
vejr er der jo nok at se på ude på Sun
det —, men skulle det mod forventning
blive mindre pænt vejr, og der er for mange
buler på vandet ude på det dybe, foreslås
havneturen i smult vande, hvad jo også
kan blive en dejlig tur med nok at se på,
ud til slusen i Sydhavnen og tilbage, en op-

hvad enten så gæsterne har et par stykker
lorrtmemad med, de vil spise til en kop øl,
eller vil sætte sig til kaffebordet, og så vil
vi tilbringe et par fornøjelige timer sam
men, hygge os med hinanden, og enhver
har jo som sædvanlig, lov til at rejse sig
og fortælle en lille historie eller synge en
lille vise —, der er jo så mange af os, der
kan enten synge eller spille eller fortælle,
og selv om vore gæster ikke tror på den
med søslangen, så er den jo meget sjov al
ligevel.

Der var tale om at henlægge vor pinse
tur til Dragør, men vi har fået kolde fødder
og blev væk, som sikkert alle andre lige
stillede også vil gøre i fremtiden.
Ha' det så godt.

G

Sjælland rundt.

Med Øberg som fører og Elof og Poul
Øresund og en junior som mandskab del
tog Vi-vi i den af Helsingør Sejlklub arran
„Pløk" er jo en overraskelsernes mand, gerede Sjælland-rundt-kapsejlads og pla
så mon ikke han finder ud af et eller andet, cerede sig fint som vinder af sjete løb.
og bestyrelsen har måske også en over
I næste nummer af bladet bringer vi en
raskelse —, i hvert fald skal vi nok få en beretning af den lange sejlads.
hyggelig og rar eftermiddag sammen med
vore gæster, og jeg ved, der er mange,
¥
som allerede glæder sig til dagen.
Red. Tillykke.

„Der burde ha' været roser —men vi
anede det ikke, for andre var det derimod
sivet ud, at vor populære restauratør
fyldte år, og det endda et rundt tal, og der
Et par sejlerpiger
I Sandvig —,
var et hav af blomster i klubhuset. Men
har udtalt deres forundring over, at de
Bøgestrømmens perle, som så mange
bedre sent, end aldrig: „Tillykke, „Pløk",
nye toiletter i Dragør først åbnes søndag
sejlere har tabt deres hjerte til, har man og held og lykke med de næste fyrre —."
eftermiddag, når de bilende turister indfin
Red.
måttet udvide havnen, med en stor jolle
der sig og parkerer deres vogne på den
havn, således at den dybe havn nu helt er
*
fine parkeringsplads — helt gratis —, og
forbeholdt de store både. I højsæsonen
ikke er åbne om hverdagen, når de smutter
Vidste du —,
derned. De troede, at havnetoiletter først plejer der jo også at være trængsel, et år,
at konserves og „silde-fiduser" kan købes
og fremmest var en service for dem, som jeg lå dernede, talte jeg ikke mindre end i Magasin Mads på havnen —, og hvad er
treogtyve både i havnen på én gang.
en frokostsnaps uden sild?
betaler havnepenge.
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Et bål var bygget op ude i vandet, havde
fået form som et hus med stråtag, hvorpå
heksen stod med udbredte arme, parat til
at rejse ad Bloksbjerg til, så snart man
hældte lidt benzin over hende og stak en
tændstik til, og inde foran klubhuset stod
man tæt sammen og sang midsommervisen.
Smukt og højtidsfuldt fejrede man årets
længste og lyseste dag, ja, — altså ovre
i kajakklubben.
Hos os havde vi også Sankt Hans-bål,
naturligvis, men det var som om der mang
lede noget. Det var som om man stod der
om bålet og ventede på, at noget skulle vise
sig, men der viste sig intet. Man stod og
regnede med, at der jo nok var arrangeret
et eller andet festligt i dagens anledning,
men det var der ikke. Man stod bare der
og så ind i bålets flammer og følte sig en
smule snydt, — følte sig omtrent som bar
net, der nok får juletræ, men nøgent og
uden pynt, og så skævede man forlegent til
hinanden og syntes igen at der manglede
noget.
„Yvon" synes at være et af de skibe, som
er lille udvendig, men stor og rummelig
indvendig> men det bliver et skib vel egent
lig også kun, når man selv indretter det
og i forvejen har en smule erfaring, dels
med hensyn til skibe, dels med at arbejde
i træ.
Det er forbavsende så god plads, der er i
„Yvon" både oppe og nede, en stor Frede
rikssund-motor med sine 6 hk, er helt gemt
under teaktræsdørken, og synes at være
lige så robust som selve skibet, de to
sofaer er så tilpas smalle, at man hviler
ryggen mod baghynden, og med et enkelt
greb kan de slås ud, så der fremkommer et
par brede, magelige køjer med køjetøj,
lige til at krybe i, pantryet et nedbygget
i skabet lige under skylight'et, og rummet
forude er stort nok til foruden grej at
rumme en juniorkøje.
Tre år var det vist, Carl sagde, han
havde brugt til at indrette sit fartøj, som
han ville have det, og alt er teakræ, denne
olieholdige træsort, som skyer vandet og
ikke bliver mørk, selv om det skamfiles —,

og naturligvis er der ståhøjde i kahytten.
„Yvon" er en ideel turbåd, stikker ca.
halvanden meter og er slank som et økse
blad, skærer sig gennem søen,og har et
opskud, man skal være agtpågivende over
for, når man render ind i en havn, og det
var især interessant at se, så ren og tør
motoren stod. Ingen spildolie, ingen steder
der kunne samle sig benzindampe, ingen
anledning til nervøsitet for overhedning —,
det så ud som om alle sikkerhedshen
syn var taget, som om at selv „mistel
tenen var taget i ed".
Carl var i fuld gang med at rigge et
cockpit-telt til, den aften vi besøgte ham —,
„for man ligger nu engang mere stille, end
man sejler," som han sagde, „så hvorfor
ikke have det så bekvemt og hyggeligt
som muligt?"
„Yvon" er gaffelrigget med 30 kvadrat
meter sejl og en god vægt i kølen, så man
kan vist roligt sige, at der skal meget vind
til, før den lægger øret til", og smider dæk
ket i vandet.
Tillykke med skivet.
Rollo.

Jeg synes ikke, vi i Sundby Sejlforening
kan være bekendt bare at lade aftenen gå
som en ganske almindelig aften, bare sætte
sig ind og kradse etiketten af flasken og
drikke øllet og gå hjem. Har festudvalget
på grund af andet foreningsarbejde ikke
tid til at tage sig af det forlystelsesmæssige,
må vi enten selv gøre noget eller forlange Tak.
„Pløk" har bedt bladet viderebringe hans
et par mand ind i festudvalget, som ikke
har andet at tage sig til, end lige netop hjerteligste tak til enhver, som huskede
det, —.
Red. ham på hans 40-års fødselsdag.

Flere og flere
finder ind til Sundby-havnen, såvel fra
naboklubberne som fra nabolandene, og det
er altid morsomt at se fremmede hos sig,
især da vi, som en af de få havne i lan
det, kan byde vore gæster den service, at
havnefogeden ikke står på broen med kvit
tering parat. Hos os er havnepengene betalt
af os selv, og vi kender vore værtspligtelser.

Madsen var der, pladsmanden, og han
gav os et bål, et godt bål med masser af
ild og varme, og han passede det, så det
brændte rigtigt og længe, for det var hun
dekoldt og blæste elendigt, men derud over
var der ingen, som havde tænkt på, at afte
nen var en særlig aften. Det skulle da lige
være de fem.seks Kastrup-både, som havde
sat signalflagene over top, og som illumine
rede deres både, da de sejlede hjem med så
mange tændte papirslamper, som blæsten
nu tillod.
Man kan ikke i det evindelige hænge sig
i vejret, vi er efterhånden indstillet på, at
det ikke er varmere Sankt Hans-aften, end
juleaften, og tager tøj på derefter, — og
den gamle, forslidte vittighed om at klub
huset er alt for lille at arrangere noget i,
„for sæt alle 700 medlemmer mødte op med
familie og pårørende", duer heller ikke, der
burde været lavet noget, for nu skal vi
igennem en lang, sur og mørk vinter før vi
atter får lejlighed til at samles om bålet
og glædes over de lyse nætter.
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UDSIGT FRA SANDVIG
„Der er jo det ved at sejle, at man fak
tisk har den samme fornemmelse af at op
dage nyt land, som de gamle opdagelses
rejsende må have haft," Maleren sad oppe
på rækværket og var ved at forevige et
par småjoller, som lå ved den lille bro ud
for slæbestedet, og jeg stod og hang ved
siden af ham og havde ikke andet at fore
tage mig end at glo i kikkerten, se ud mod
farvandet, hvor skibe sejlede forbi på vej
mod Kallehave eller opefter mod „Tønden"
og Faxebugten.

fra og holdt ned mod „de fire koste", spændt
på om de ville følge mærkerne videre ned
mod Nyord, eller de ville dreje af og kom
me ind til os.
„Og når man så klapper til kajs eller
bro, springer man op i land og står der
og ser udfordrende ind mod det ukendte
og kan ikke hurtigt nok blive færdig med
skivet og komme ind og tage landet i be
siddelse, udforske det eller hilse på venligt
sindede, fastboende indianerstammer og
ryge en fredspibe med dem —.

„Ja," sagde jeg prosaisk og så ud mod
motorbådene, som passerede „de fire koste"
og fortsatte videre sydover. Jeg stod med
et og fik lyst til selv at sejle videre, men
vi var lige kommet fra Faxeladeplads, og
jeg havde lovet Maleren, at vi ville blive
liggende et par dage i hvert fald, og jeg
vidste, at han ville blive knusende fornær
„Ja," sagde jeg og fulgte i kikkerten et met, hvis jeg nu bad ham stuve sine tegne
par hvidlakerede motorbåde, som kom nord sager væk og gøre klar til afgang.

„Man ser land dukke op forude, som en
smal, grå stribe," vedblev Maleren uden at
se op fra sit arbejde, „og man husker ikke
noget som helst om, hvordan der ser ud
derinde på kysten, eller hvordan man fin
der en helt usynlig havn, som man bare
ved skal være derinde et sted.

„Det er jo sådan," filosoferede han vi
dere, „at når man kommer kørende ad
landevejen, så er man midt i det hele og
kan ikke se skoven for bar træer —, men
når man kommer sejlende, skal man først
op og opdage det hele, finde en vej og se,
hvor den fører hen.
Hm," sagde jeg og vidste, han havde
ret. Den allerførste gang, jeg løb ind her,
var en mieget tidlig sommerdag, sidst i
maj eller først i juni, det var før Maleren
blev fast gast hos mig, jeg sejlede dengang
helt alene, og det var, som han lige sagde,
altid en oplevelse at komme til en havn
som første båd i sæsonen. Det var som
om fiskerbådene i havnen stirrede over
rasket og vantro på en og syntes, man var
kommet alt for tidligt, og de velplejede
fiskerhuse derovre bag træerne stirrede lige
så nysgerrigt gennem det tynde, lysegrønne
løv, som om også de syntes, det måtte
være forkert.
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Og- det er jo også rigtigt, som Maleren
lige sagde, at landet, man ser hæve sig op
af vandet, stadig er lige nyt og ukendt, år
efter år. Selvfølgelig ved man, hvem der
bor i husene ved havnen og op ad vejen, og
det er jo ogsåj fordi man glæder sig til at
hilse på dem og ønske hinanden god som
mer, man er løbet ind i havnen, men man
bliver dog vist aldrig så blasert, at man
ikke stadigvæk glæder sig til at „opdage"
alle de gamle steder påny.
Man glæder sig til bare at stå oppe på
broen, som om man havde stået der hele
tiden, lige fra den første gang, og ikke
havde sure og mørke vintre imellem, og
det er jo, som om det ikke er længere siden
end i går, at man gik op ad vejen og mødte
Edvard, som i blå sweater og gummistøvler
kom slæbende med sine garn og rejeruser
på en gamjmel bør. Det er som om det
ikke er en time siden, man stod på vejen
og nikkede op til Peder Malbergs gøgler
vogn og syntes, at sådan en var meget
rarere at have end en båd, som om man
lige havde rejst sig fra sladrebænken oppe
i Annas købmandshandel og hørt konen i
huset lige ovre på den anden side af vejen
tilbyde at grave en halv spand dejlige, nye
kartofler op til en
„Jovist," supplerede Maleren mine tan
ker. „Landet ikke alene bliver større, når
man ser det fra en smule båd, det bliver
også anderledes. Det er som om hver eneste
lille ting mere direkte kommer en ved ,og
det må vel skyldes at man i en båd „skyn
der sig langsomt". Fem-seks meter vind
giver omtrent lige så mange mil i timen,
og det er jo ingenting, hvis man omregner
dem til landjorden, hvor det tidobbelte ikke
regnes for fart. Til gengæld sker der noget
på hver eneste meter derude, man indstil
ler sig på ikke at regne længere end til
næste sø, lærer at tage ikke een dag ad
gangen, men eet skridt ad gangen —, ikke
en time ad gangen, men et sandkorn ad
gangen — —."
Rollo.

Nye medlemmer
i SouulitJf

Aktive:
Knud Georg Hansen, Drogdensgade 11,
uden båd.
Svend Ove Jensen, Brigadevej 12, kjl. Tor.
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.

HflUnEPEnGE
(Fra „Sejl og Motor")
I Dragør er kommunalbestyrelsen nu ble
vet klar over, at der er noget galt. I anled
ning af en klækkelig forhøjelse af havne
afgiften har man konstateret, at sejlerne
trods den „lille perle"s idyl svigter havnen
på grund af de dyre havnepenge. — Det
samme gør sig gældende mange andre
steder — endog i statshavnen på Anholt,
hvor afgiften forekommer helt urimelig.
Amager Turistforening har overfor
Dragør kommunalbesyrelse påpeget det
urimelige i, at afgiften beregnes pr. uge
pr. ton, hvilket vil sige, at sejlerne kommer
til at betale urimelig store beløb for små
ophold.
Kommunalbestyrelsen har anmodet havne
udvalget om at se på sagen. Havneafgif
terne er underkastet ministeriet for offent
lige arbejders kontrol; men det vil forment
lig ikke være nogen undskyldning for at af
kræve urimelige takster. Hverken for An
holt, Dragør eller de fleste andre havne
er sejlerne interesserede i ugetakster. Det
er havne, man stopper i for natten — eller
blot for nogle timer til proviantering. På
en parkeringsplads for biler afkræver man
dog ikke en uges afgift for en tin: '"s op
hold; medens man er på indkøb!

TO MINUTTERS
STILHED
Det var med sorg, jeg erfarede, at bladets
bogtrykker, Christensen, min ven, var taget
ud på den sidste store sejlads, ud mod det
store intet under de evige stjerner, hvorfra
ingen vender tilbage, derude hvor himmel
og hav virkelig mødes, og evigheden ræk
ker hånd til livets korte nu —.
Man stopper et øjeblik i sit fortravlede
jag og synes, at man egentlig lige så godt
kan smide, hvad man står med i hænderne,
springe ombord og sejle med, og man giver
sig til at spekulere over en masse ting,
man alligevel ikke fatter, før man selv er
om bord på vej derud —.
Lær, som skulle du leve evigt —,
og lev, som skulle du dø i morgen.
Det er Emil Jannings, den store, tyske
karakterskuespiller, som engang har sagt
de vise ord, men jeg tror, man er tilbøjelig
til at gøre det modsate, og bliver vist aldrig
fortrolig med, at intet i livet varer evigt,
men det ville være stort, at nå til, bare at
stå på kajen og se skibet sejle ud på den
sidste tur og sige farvel og tak for de rare
timer, vi har haft sammen, resigneret,
fordi man jo ved, man selv en dag
skal følge efter —, men så langt når man

SIDE 5
vist aldrig, jeg gør det i hvert fald ikke,
men spørger hver eneste gang, en ven sej
ler bort: hvorfor? Man synes livet burde
vare evigt og føler vel netop derfor sorgen
og skuffelsen så meget stærkere.
Christensen var for mig ikke alene bla
dets bogtrykker han var min ven, nu er
han sejlet bort på den sidste sejlads —,
æret være hans minde.
Thorkild Langelund.

TANKANLÆGET
PA HAVNEN
ER ÅBENT HELE DAGEN
OG DEN HALVE NAT
BENZIN - PETROLEUM - SOLAR
OLIE . OLIEBL. BENZIN - KNAL
LERT BENZIN - PETROLEUM TIL
KAHYTSLAMPE

OG

PRIMUS

-

SMØREOLIE M. M.

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

f/Jt"
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ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.
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HOLMENS BUKSER
FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI N GE RI O G
KONPEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HANDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Imak,
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . _
også til damer 43,50

11 ,50

Yacht Club huer . .
fra
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra..

14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning i arbejdstøj

J. P. BACHER

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

KØBENHAVNS
MAGNET- og DYNAMO
VÆRKSTED
VODROFFSVEJ 11 - KØBENHAVN V.
Special-værksted
for magneter, svinghjulsmagneter,
dynamoer og startere.
Ankerkæder og spoler omvikles.
Alle reservedele føres.
Lysmaskiner. Akkumulatorer. Ladestat.
Reparationer udføres omhyggeligt
og med garanti.
T E L E F O N V E S T E R

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

A?*lAGERM!(£IRYKi\ERi
HALLANDSGADC

TLF. AMAGER

1 1 3 2

,,Pløk"s tamme vildand kom forleden og
præsenterede 4 dunede ællinger.
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Direkte fra værksted
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Amager Selskabslokaler, Markmandsgade 9—11
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1. Valg af dirigent.
2. Byggesagen.
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KAPSEJLADSEN

'JtjcMaud uuuit

med
„kcw&'M?"
~

VIVI, der foruden at vinde første-

-

præmien i 5. og 6. løb, også var hur
tigste båd efter N L i sejladsen
Sjælland

rundt,

og

dermed

også

vandt den af Skovshoved udsatte
vandrepræmie.

Man vil måske studse over ovenstående
lidt pralende titel, men den er taget fra
,,Vivi"s slogan på turen, som opstod en
morgen, Luffe kom ud af ruffet med små
øjne efter et par timers søvn og af skippe
ren blev spurgt, om han var frisk.
„Ja, som en havørn," svarede den lange,
og siden da var spørgsmålet ikke, om man
var frisk, men om man var frisk som en
havørn, — nå nok om det.
Gøsta Øberg ventilerede engang i for
året tanken om at lade „Vivi" deltage i
kapsejladsen Sjælland rundt, og ytrede
ønske om at få Luffe og Polle, samt Chri
stian fra Enigheden med. Tanken var jo
besnærende, men spørgsmålet var, om vi
alle fire kunne få fri, om vi eventuelt havde
ferie på samme tid; — og hvad vore piger
ville sige til det. Men det gik, for det er
jo sådan, at har først en sejler sat sig i
hovedet, at man vil sejle, så kan ikke ti
vilde heste holde ham hjemme, og fredag
den 4. juli sejlede så skipperen „Vivi" til
Helsingør Nordhavn, medens vi andre

Efter akvarel af Rollo.
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SUNDBY SEJL-FORENING, Amager Strandvej
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Næstformand: O. Fiitterer, Middelgrundsvej 39, S
Sekretær: A. Kruøjser, Samosvej 17, S
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Havneudvalg: O. Fiitterer og Magnus Madsen, Østrigsgade 24, S
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fulgte efter om lørdagen og lod os påmøn
stre. Den lange som spilerstage, Polle som
ballast, og lille Christian som masteakro
bat. Skipper selv tog tjansen som hovme
ster og fyldte „Vivi" til ruftaget med øl og
bærndevin, cognac og konserves, han ville
være sikker på at få noget at leve af
undervejs.
Der var stor spænding om, hvorvidt vi
skulle norden eller sønden om, for det fik
vi ikke at vide, før vi var ude på banen,
men det blæste fra nordvest og der stod et
hav af den anden verden, men Hillers, som
lå deroppe sagde klogt: „Naturligvis skal
I syd på, — jeg har lige talt med forman
den og sagt til ham, at han godt kan stille
førstepræmien til side til jer."
Ulla, som var taget med til Helsingør
var lidt betænklig ved vejret og ønskede
os vel hjemme igen, hvad der fik Povl til
at udbryde: "Hva' fa'en, — så elsker hun
mig lige godt, tøsen!"
„Vivi" sprang som en ged på søerne, vi
havde sat det flade storsejl og krydsfok,

SU 35016
FA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

assereren
træffes
i september: Kun i klubhuset
hver fredag kl. 19,30 — 21,00.
i oktober: Kun Højdevej 39
hver fredag kl. 19,30 — 21,00.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems.nr.

SU 8770

og så fik Hillers alligevel ret. Vi skulle syd
om. Vi fik travlt med at se, hvem vore kon
kurrenter var, og det viste sig at være
38-kvadratmeteren „Dacapo", en 30-kva.
dratmeter springer, der lignede en piratskude med sine brune sejl, samt en tumler
fra Kastrup, og medens vi blev enige om,
at det nok var „Dacapo" vi skulle passe
på, viste det sig, at det var springeren, der
var farlig. Aldrig har vi set et manskab
arbejde så energisk på dækket, jeg vil tro,
de overhovedet ikke har fået søvn på hele
turen.
Kl. 20,00 lød startskuddet, og hele flotillen dampede ned mod Kronborg, hvor vi
sloges med en nordisk krydser om den luv
plads, og „den lange" steppede rundt både
oppe og nede for at fotografere og havde
knap tid til at passe sejl, vi lå lige midt i
flokken og havde tumleren fra Kastrup lige
i hækken, og vinden agten for tværs.
Kl. 21,30 havde vi Hveen tværs og gav
os til at spise kapsejladsbolcher, en gam
mel skik ombord på „Vivi", og medens mør.

ket faldt på og stjernerne tændtes på him
len, syntes vi at gå lidt frem i flokken,
selvom springeren lå langt fremme og før
te en stor lyseblå spiler, men med et råbte
Poul: „Vil I have varm cacao, drenge, ma
dam Jensen har givet os en termo med."
Om vi ville, — hurra for Ulla, hun skulle
bare have givet os fire med i stedet for en.
Kl. 23,30 passerede vi København, der lå
som en perlekæde i mørket med alle sine
tændte lys og en tyrkisk halvmåne over
sig, det var efterhånden svært at se de
andre både, men vi var nu i kendte far
vande, hvor vi kunne udnytte strømforhol
dene, gik ned over lossepladsen mod Røsen,
og kl. 23,55 så vi S.S.F.s to røde lys overet.
Da vi havde passeret Drogden og var vel
nede i Køge Bugt serverede skipper silde
madder med øl og snaps, hvorefter han og
Christian tørnede ind, medens Poul og Elof
tog vagten, men med et stod Christian i
skydekappen og syntes luften var så under
lig nede, og at sildene, han havde spist
forlangte at få deres frihed igen, og mens
han anbragte dem i deres rette element,
lød der et brag og en styg banden fra
kahytten. Skipper var faldet ud af sin
køje.
Vinden friskede, og da det begyndte at
lysne, opdagede vi, at folkebådene lå lige
omkring os, og at bomdirken i nattens
mulm og mørke havde fisket strutten og
fået sejlet til at stå elendigt, hvad der
havde kostet os mindst 5—6 timer, men
da skipper lidt efter kom op, lykkedes det
os at få det klaret og så spænede vi atter
af. — Kl. 4,00 havde vi Højerup kirke tværs
og fik en tiltrængt kop kaffe, medens vi
nød den smukke solopgang over Faxe-bugten. Kl. 5,50 passeredes Bøgestrømstønden,
og folkebådene var frække nok til at gå
tværs over det hele uden at blive hængende.
Vi skiftede storsejlet i Sovekrogen og satte
spileren, vinden var agten for tværs, så
der var gang i den, og efter en herlig tur
gennem Bøgestrømmen, fik vi øje på vor
konkurrent, som var forsvundet for os i
Køge Bugt, han lå godt fremme, så der
var noget at sejle hjem.
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Kl. 8,00 gik vi gennem Mønbroen, der er
lige imponerende hver gang man sejler
under den, og havde en rasende strøm lige
inden knæet. Polle og Luffe tørnede ind
kl. 10,00, men havde lidt svært ved at sove
på kryds, så det blev kun til et par timer,
og da de vågnede serverede skipper store,
tykke hakkedrenge for dem, på fuldkorn.

Kl. 11,15 gik vi under Storstrømsbroen
og måtte krydse hele Smålandsfarvandet
igennem, sejlede og sejlede og sejlede, og
ved middagstid gik skipper og Christian
ned for at sove, mens Poul tog pinden og
Luffe hvilte sig lidt på dørken i cockpit'et.
Da vi gik ind i Aggersund serverede
skipper kaffe og cognac og ostemadder,
medens vi nød den særprægede natur, som
omgav os, og vi åd os langsomt men sik
kert ind på springeren, og ved udsejlingen
af sundet, hvor han gik ind under land, for
at få mindst mulig modstrøm, gik vi forbi
ham. Kosten ude i bæltet lå ned til den
rigtige side, så vi fik et pænt forspring,
inden springeren indså sin fejltagelse og
selv nåede derud, og kl. 22,00 hørte vi
radioen love frisk sydøstlig vind, lige hvad
vi havde brug for.
Mørket faldt på for anden gang på turen
og vi fik en pragtfuld tur op gennem Sto
rebælt med det skønneste vejr. Færgerne
dampede uafbrudt frem og tilbage der var
3—4 færger på bæltet hele tiden, så der
var nok at passe på. Vinden fra sydøst
begyndte så småt at komme. Kl. 22,40
passerede vi Korsør for en dejlig brise,
som rummede mere og mere, skipper og
Christian var tørnet ind og Luffe og Poul
sad og nød den behagelige sejlads i den
smukke nat, da der med et dukkede et sejl

SSF
op foran os. Vi spekulerede lidt over, hvem
det kunne være og blev så prajet derovre
fra og spurgt om hvem vi var.
Da vi havde svaret, fik vi at vide, at det
var S.S.B. nr. 7 som også deltog i sejladsen,
og at de var overraskede over, at vi var
kommet så godt frem hvad der naturligvis
glædede os overmåde, da vi ikke regnede
med at have sejlet så godt, men vinden blev
efterhånden agten for tværs og „Spiler
stagen" syntes, man burde vække skipper
cg få sat spileren, da der jo var oplagt
spilertjans medens Polle syntes, det var
synd at vække ham.
Men er man til kapsejlads så er man til
kapsejlads, skipper måtte ud af køjen, spi
leren blev sat i nattens mulm og mørke og
det var ikke et minut for tidligt for et
øjeblik efter så vi en rød lanterne komme
uhyggelig tæt ind på os, og det var så
mænd springeren, der kom dampende op
til os og råbte go'morn, og så fulgte der et
spilerrace i mørke som jeg sent vil glem
me. Vi luffede ham op, så hans spiler klap
pede sammen, for vi var klar over at han
kunne løbe fra os som ingenting hvis ikke
vi lagde os på ham, men lige pludselig
faldt han ned gennem læen på os, skipper
var ikke hurtig nok til at falde ned på
ham så han kom altså igennem og gik
frem. Så sad vi og håbede, meteorologerne
havde talt sand, så vi ville få øst til syd
østlig vind oppe i Kattegat det var vor
eneste chance for at gnave ørerne af ham.
Vinden friskede mere og mere, og da det
lysnede kunne vi rigtigt se, hvor stærkt
det egentlig gik og kl. fire fik vi vores før
ste chok. Pludselig lød den uhyggelige, men
særdeles velkendte lyd af et sejl, der rev
nede og spileren var røget. Med en mægtig
flænge i toppen. Og det kan nok være, der
kom liv i de efterhånden trætte havørne,
op på dækket og få bjerget laserne og
genuaen sat i en fart men vi så første
pladsen forsvinde i det fjerne.
Vi håbede nu på, at vinden ville spidse i
Sejrøbugten, og det gjorde den. Piraten
måtte nu også bjerge sin spiler og sætte
genua og så gik det den rigtige vej igen.
Vi åd os støt og roligt op på ham, og klok
ken 5,00 åd vi ham helt.
Det var dejligt at se ham der hvor vi
helst ville have ham, tilbage og nede i læen,
og så koncentrerede vi os om at gå så tæt
på Sejrø som muligt uden at hoppe på de
sten, der var angivet på kortet, og det gik.
Vi styrede nu på det navnkundige Snekke
løb som vi havde hørt så meget om, og som
vi havde forestillet os som et nåleøje, men
sikken skuffelse. Der kunne gå 50 ocean
dampere igennem det på een gang.
Vi gik igennem kl. 8,35 i en heksekedel
af sø, vi havde for meget sejl på, genuaen
sad på det luv stag, så vi betænkte os lidt,
men omsider gik skipper og Christian op.
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De nåede knap at komme ud og give sig i
lag med at hægte krydsfokken på før
„Vivi" stak næsen i en ordentlig sø som
gennemblødte dem til skindet, men "nu
skulle den fok kraftstejleme op", og de
bandede sig gennem arbejdet, medens
springeren sakkede mere og mere. Det var
skønt at se, „Dacapo" regnede vi slet ikke
med, tumleren kunne vi overhovedet ikke
se, så der var højt humør over hele linien.

Op ad formiddagen fandt man, at det
var på tide at få morgenkaffe, og skipper,
som imidlertid havde fået tørt på, servere
de ostemadder og kaffe. Vinden flovede lidt,
søen var krap, så vi blev enige om at sætte
genuaen igen for at komme igennem. Vi
gik nu langs Sjællands Odde, det vil sige,
vi holdt på Rødvig, slog kun et eneste slag
ind for at få lidt rum vind, så vi kunne
holde så meget op som muligt.
Foran os fik vi øje på en krydser, og det
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viste sig at være den samme, vi tidligere
var sejlet ind på, og havde vi vidst det den
gang, havde samtlige „havørne" siddet
oppe i riggen og skreget af fuld hals, men
vi anså ham for at være en tursejler.
Springeren var efterhånden kun en lille
prik ude i horisonten, og det skulle den jo
gerne blive ved med at være, så vi gjorde
vort yderste for ikke at solde noget væk,
og ønskede, at vinden ville spidse endnu
mere, så vi skulle krydse hele resten af
vejen til Helsingør.

Kl. 12,00 havde vi Hundested tværs, en
tordenbyge trak op fra nordvest og gav os
bange anelser for at vores konkurrent
skulle få glæde af den, men den gik hel
digvis uden om og ind over land. Senere
friskede vinden gevaldigt op, og da vi
kunne skimte Gilleleje havde vi den lige
stik i stævn. Kl. 16,10 passerede vi Nakke
hoved fyr, og det kan nok være, hun sprøj
tede af sted( som om hun kunne lugte Hel
singør forude, men da vi nærmede os Horn
bæk fik vi vores andet chok. Den torden
byge som tidligere var trukket ind over
land kom nu tilbage, det blæste, så vi
troede masten var røget ud af skivet, og
pludselig råber Poul: „Storsejlet for hulen"
— storsejlet var revnet fra agterliget ned
til en trediedel af bommen, og Christian og
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Luffe måtte, som et par aber og klamren
de sig til, hvad der var holde i, på dækket
for at rulle 2—3 omgange og få gemt
flængen, ikke just nogen spas i det hav,
der stod, men det gik stærkt, og vi sejlede
videre, spændt på om resten ville holde,
fokken havde også et par smårevner, men
vi havde ikke tid til at skifte sejl nu, hvis
vi ville gøre os håb om at vinde. Røg sej
lene, kunne vi lige så godt gå ud af løbet.
Det så ud til at det skulle gå, så vi holdt
på med en rasende strøm imod, hvorfor vi
besluttede at krydse under land, spørgs
målet var bare, hvor dristige vi turde være,
og vi var for frække, for ved Ellekilde
Hage fik vi vort tredie chok, idet vi i en
vending gik på grund.
„Satan," kaldte samtlige ombordværen
de, „det var dog ærgerligt, lige inden mål",
og vi fløj tre mand ud i tuden på „Vivi"
og fik hende vippet af inden der var gået
tre minutter, og klog af skade krydsede vi
nu længere ude, måske længere ude end
strengt nødvendigt, men vi ville ikke tage
flere chancer.
Vinden flovede en smule, så vi hakkede
os resten af vejen til Helsingør havn, og
kl. 7,35 gik vi over mållinien, ind i havnen,
efter en lang og anstrengende, men pragt
fuld tur.
Selvfølgelig var vi spændte på, hvordan
vi lå, og da vi stod oppe på land og kig
gede efter de andre, så vi springeren gå
på grund, nøjagtigt samme sted som vi og
det lettede jo lidt på samvittigheden at se
en lokalkendt gå på grund her, så behøve
de vi ikke skamme os så meget.
Første båd, „Majbrit", var kommet ind
kl. 16,46, og Polle bemærkede til skipperen:
„Jeg tror, der er en masse sølvtøj til dig."
Vort eget løb havde vi vundet stort, men
vi fik at vide, at vi kun manglede et minut
i præmietid i at have slået hele flokken,
så vi ærgrede os over de tre minutter vi
havde spildt med at gå på grund, men hel
digvis viste det sig, at vi virkelig havde
været hurtigste båd efter NL og havde
slået alle de andre, men det fik vi altså
først at vide, da vi kom op til præmieud
delingen, og det var jo en glædelig over
raskelse.
Men de fire trætte "havørne", som gik
i land i Helsingør, var enige om, at det
havde været en rigtig mannetur, og at de
var friske til at gå til den igen til næste år.
„Luffe".
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S.S.F.s LYSTTUR
med indbudte gæster
Det var en stor dag — lørdag den 10.
august, hvor vi havde inviteret medlemmer
af Landsforeningen af Vanføre på en lille
sejltur.
Vi havde glædet os til denne dag, men
desværre var vejret ikke som vi kunne have
ønsket det. Det blæste lidt for meget til,
at vi kunne gennemføre den planlagte sej
lads forbi lufthavnen til Dragør, i stedet
fik vi en havnetur ud af det.
Der mødte 22 deltagere, nogle med børn,
og sammen med samariterne var vi et ret
stort selskab. Turen gik godt, gæsterne
var i hvert fald glade for sejladsen.
Ved 17-tiden var bådene — 14 ialt —
tilbage i havnen, og vore gæster blev her
trakteret med smørrebrød og varme pølser
samt øl og sodavand.
Herefter blev der serveret is og madeira
og endelig kaffe med likør og cigarer. Ind
imellem traktementet optrådte Jørgen og
Poul, og Pløk sang et par af sine sange.
Ikke mindst gjorde en oplæsning af fru
Erna Kofoed meget lykke.
En af gæsterne — „Valde" — takkede
på landsforeningens vegne for traktemen
tet. Der blev også sagt tak til Gerda og
Pløk.
Under festen modtog vi en telegrafisk
hilsen fra vor redaktør, der også har gjort
et stort arbejde for dette arrangement.
Ved 20-tiden brød gæsterne op efter at
have haft en dejlig dag i SSF, en dag som
ikke mindst vi andre vil tænke tilbage på
med glæde.
Her skal også lyde en tak til fartøjs
ejerne, der så velvilligt stillede deres far
tøjer til rådighed. Vi håber, vi kan gentage
turen til næste år, og at fartøjsejerne også
til den tid vil stille sig til rådighed — også
de både, der ikke fik gæster med ud i år.
En tak også til foreningens leverandører,
der gjorde det muligt for os at gøre det
så festligt for vore gæster.
W. T. R.

Sundby Sejl-Forening,
Amager Strandvej. S.

På Landsforeningen af Vanføre, Køben
havns afdelings vegne sender vi hermed
vor hjerteligste tak for det storstilede ar
rangement lørdag den 10. ds.
Det er os en stor glæde at se, at så
Salg af fartøj i forbindelse med havne
Alt unødvendigt brug af ferskvand skal
mange af foreningens medlemmer har in
plads og plads på land er forbudt.
undgås.
teresse for at bringe solskin ind i de van
føres grå hverdag.
Hilsen og tak
Al urenlighed overalt på pladsen cg i
AI adgang til foreningens areal er for
Tage Pedersen, sekretær.
havnen er forbudt.
budt uvedkommende.
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JL» FOLT

Førerbåden lagde sig i spidsen og vi sej
Erindrer De fra Deres skoletid, hvor
læreren meddelte Dem, at inspektøren, lede ind gennem den store indsejling til
viceinspektøren eller skolebetjenten gerne Langelinie. Lige indenfor indsejlingen lå
en stor hvid lystsejler fra England, og da
ville tale med Dem ?
Torsdag den 8. august kom afdelings vi sejlede forbi dette fartøj bemærkede jeg,
sygeplejersken og meddelte mig, at fuld at vi blev optaget på smalfilm. Videre så
mægtig Corneliussen gerne ønskede en vi forskellige udenlandske fartøjer, malmø
samtale med mig. Da fik jeg de tanker: er bådene, bornholmerbådene og mange andre
der noget galt, når jeg pludseligt skal kal skibe. Da vi nåede Knippelsbro sejlede vi
des over på kontoret. Afdelingssygeplejer tilbage på den modsatte side, således at vi
sken kunne ikke fortælle mig, hvad der var også fik Burmeister & Wains skibsværft
årsag til at jeg skulle kaldes på kontoret. at se på nært hold, for ikke at tale om
Vejen var lang, selvom jeg vidste, at jeg flådestationen.
på alle måder havde rent mel i posen.
Jeg henvendte mig til fuldmægtigen, som
i en glad tone fortalte mig, at sekretær
Tage Pedersen fra Landsforeningen af
Vanføre havde ringet, og bedt mig deltage
i en skovtur, og at jeg skulle møde lørdag
kl. 13,45 ved Børsbroen.

Sejlturen varede ca. 1 y2 time og skip
perne havde sørget for en lille forfriskning
på turen. Vi var alle så betagede af turen,
at vi helt glemte, at søen ikke var helt
rolig.
Da sejlturen var endt, stod samariterne
atter klar til at tage os fra borde.
Vi blev nu budt ind til et festligt bord
med smørrebrød og øl. Det var naturligvis
„Pløkken", som havde dækket op. Da alle
mente måltidet var endt, serveredes varme
pølser.

Ja, en skovtur kan jo begynde et hvilket
som helst sted, men da man fortalte mig,
at det drejede sig om en sejltur, steg mit
humør adskillige grader. Det var noget helt
nyt. Vi, 12 ialt, tog linie 37 til Øresundsvej,
Så skred man til underholdningen. Den
hvor medlemmer af Arbejdernes Samariter
sunde latter kom frem, da Poul Andersen
Forbund modtog os.
Alle nød den lille spadseretur der er ned & Co., samt fru Erna Kofoed underholdt.
Nu serverede man is og vin og senere
til Sundby Sejl-Forenings bådeplads, hvor
vi blev budt velkomne af foreningens be kaffe med likør. „Pløkken" måtte også til
styrelse. Deltagerne fra Amager, som var mikrofonen og synge et par sange, som
i deres kørestole, var allerede ankomjnet, også gjorde stor lykke.
Nu mente vi eventyret var endt, men nej.
så vi blev et sluttet selskab på ialt 22 del
tagere.
Motorbådsejerne flokkedes nu om os for
at få os i bådene. Her må jeg lige indskyde,
at uden de veltrænede arbejdersamariter,
som på deres stærke arme bar os ombord,
ville indskibningen ikke have gået som en
leg. Man fik det indtryk af samariterne,
med Ove Nisted i spidsen, må være spe
cielt uddannede folk til denne gerning, at
kunne håndtere de vanføre, så det går som
en leg. På min forespørgsel om dette
arbejde fortalte man mig, at man skal
gennemgå et kursus med afsluttende eksa
men, for at få lov at have med samaritergerningen at gøre. Det er også ret natur
ligt, og jeg vil tro, at alle vanføre, som har
samariterhjælp, ser op til disse mennesker,
som ofrer deres fritid på at forsøde til
værelsen for os.
Hin af samariterne var nede i klubhuset
Vi var nu alle kommet ombord i de 14
og vise os en række lysbilleder han havde motorbåde, og lagde nu ud på sejlturen til
taget under turen gennem havnen den 10. det for mig ukendte. Det at se København
august. Her bringer vi nogle af dem.
fra søsiden havde jeg aldrig prøvet.

Inden vi måtte gå havde man endnu en
overraskelse til os. Hver deltager fik for
æret en røget ål, en lille leverpostej samt
en æske chokolade.
Må jeg med disse linier have lov til at
takke S.S.F. for denne dejlige eftermiddag,
som har været en meget stor oplevelse for
mig, og håbe på, at man i årene frempver
vil være med til at give andre vanføre den
samme oplevelse. Det at komme på søen
og rigtig nyde den friske søluft trænger
mange mennesker til.
Venlig hilsen og tak
Karla Knudsen. — P. Olsen.
Ryesgade 15.

Den nordre spunsvæg i jollehavnen har
længe trængt til en ansigtsløftning, alt det
gamle tømmer var fortæret helt op af
tidens gnavende tand, men nu er man i fuld
gang med at forny det.
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Aktive:
M. Thomsen, Athensvej 6. Mb. Havstry
geren.
Werner Ingemann Pedersen, Stenlands.
vej 20. Uden båd.
Carl Chr. Gemsøe, Hallingsgade 23. Spg.
Tøsen.
Kaj R. Jensen, Japanvej 45. Mb Lissie.
Aksel Christoffersen, Caprivej 2. Jl.
Johannes Sørensen, Njalsgade 8. Mb. Maj
John Lissner, Middelgrundsvej 17. U. båd
Flemming Lissner, Middelgrundsvej 17.
Uden båd.
Bent Skriver, Florentsvej 4. Mb. Grete.
Helge Hansen, Lysefjordsgade 11. Pram.
Harald Mikkelsen, Bremensgade 63. U. b.
Poul Andersen, Set. Annægade 35. Kt.
Fant.
Harald Øemig, Dybbølsgade 28. Mb.
Good Speed.
Willy Larsen, Brobergsgade 6. Krj. Per.
Henning Mikkelsen, Vindebygade 34.
Kt. Pin.
Juniorer:
Finn Wiktor Nielsen, Korsikavej 1.
Leif Olesen, Glamsbjergvej 62.
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.

Jeg- lå oppe ved Limfjorden og- legede
fisker, somme tider tog jeg med en af de
store kuttere og blev ude hele natten og
kogte skrubber i fjordvand og lavede kaffe
til mandskabet, men som oftest lå vi og
legede med småpramme, helt fladbundede
og til at hale op på stranden, og jeg kom
til at tænke på, at det egentlig ville være
en pragtfuld måde at holde ferie på( hvis
man selv var ejer af en jolle, som var lidt
mere skiv, end de alt for vakkelvorne
pramme og lidt mindre skiv, end de store
fiskerbåde med slæbevod og dam, en stor,
stærk maskine, lukket styrehus og for
lukaf og alt det der, — og pudsig nok
tænkte jeg på en jolle omtrent som den,
Skjøt nu har fået bygget. Et lille handig
skiv med sejl og mast og motor, og som
ikke stak dybere, end at den kunne flyde
på en dugvåd eng. Sejle helt inde langs
kysten, soppe i land fra, og sikre ved blot
at hale forenden op på stranden.
Der er jo mange slags sejlads og mange
slags skibe, men jeg kunne nu altså godt

tænke mig at udforske Limfjordens kyst
linie fra sådan et skiv, gå på opdagelse
mellem, alle de små ubeboede øer og holme
deroppe, og netop i en båd, som Skjøts.
Med motor og sejl og en presenning til at
hale over, hvis det skulle gå hen og blive
regnvejr, —i og den må man vel nemt kunne
få med på dækket af Ålborgbåden, som
rejsegods.
Nå, — ja, —-j altså, det var jo egentlig
slet ikke det, jeg ville skrive, jeg ville bare
ønske tillykke med skivet, —• men kommer
du en dag forbi Limfjorden, Skjøt, og du
har dit lille skiv med dig, så kan jeg love
dig en herlig ferie i et farvand hvor man
kan se solen stå op og gå ned over vandet,
og hvor en stor, rund, ferskengul måne
bliver hængt op lige netop over bakkerne
ovre på Salling over Aakjærs ensomt be
liggende gård, „Jenle". Og selv i en pivstorm er det til at finde læ et sted under
kysten, og folkene deroppe er allesamoen
så rare.
Tillykke med skivet.
Rollo.

DESVÆRRE SNART AKTUELT:
Husk at have klodser og bukke parat,
når skivet skal tages på land, og giv plads
manden besked på, hvor de findes.

•
Husk at maste og bomme ikke må hæn
ges op i tagspærene, men skal anbringes
på de dertil indrettede hylder i masteskuret.
*
Og husk, ikke at have brandfarlige vædsker i skibet, når det kommer på land.
Bådene skal vist stuves ekstra godt i år,
så tænk på brandfaren.

SSF
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FRA SEJLERSKOLEN:

Sommersæsonen er slut... Vintersæsonen begynder
Så er skolesejladsen slut for i år, trist
at tænke på, så kort sommeren er, men vi
skal jo videre. Der er m^re at lære, end at
manøvrere båden, det er nu også godt at
vide lidt om, hvordan man finder frem fra
det ene sted til det andet, og det er også
godt at vide, hvordan man reparerer sit
tovværk, for ikke at tale om den dejlige
følelse det er at komme i havn og vide, at
ens skiv er fortøjet, først og fremmest for
svarligt, men også således at andre sejlere
og søens professionelle folk lader som om
de slet ikke ser fortøjningen.

Navigationsundervisningen bliver i år
varetaget af lærer ved Navigationsskolen,
hr. Vagn Petersen, og undervisningen be
gynder onsdag den 2. oktober kl. 19,00.
Rigger Hansen tager sig som sædvanligt
af Tovværkskurset, der begynder mandag
den 7. oktober kl. 19,00. (Mergelspir, sejl
hanske, kniv og stor sejlnål medbringes.)
Undervisningen i begge fag finder som
sædvanligt sted på Sundparkens Skole, og
prisen er også i år kr. 10,00 pr. kursus.
Elever på Sejlerskolen, som ønsker cer
tifikat, skal have gennemgået begge disse
kursus med afslutende prøve, men det er

selvfølgelig ikke nødvendigt at gennemgå
dem begge på samme vinter.
Alle goder er ikke forbeholdt Sejlersko
len alene, — andre klubmedlemmer er også
særdeles velkommen, hvis man føler trang
til at opfriske sine kundskaber på det ene
eller andet af disse områder, og hvem har
ikke et par „huller", der trænges til at fyl
des ud? Og ved I hvad, når nu det kan
foregå under hyggelige forhold, og så får
man ligegodt et par aftener slået ihjel. —
Tegningslister er ophængt i klubhuset,
eller man kan tilmelde sig hos
Vilh. Lindemann, sejladschef.
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MANDAG DEN 28. OKTOBER 1957 KL. 19,30 PRÆCIS

—

i Amager Selskabslokaler, Markmandsgad e 9—11.

D a g s o r d e n :

Følgende er på valg:

—

1.

Valg af dirigent.

2.

Protokol og beretning.

3.

Lovændringsforslag.

4.

Andre forslag.

5.

Valg.

6.

Eventuelt.

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 i hænde senest den 14. oktober 1957.
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„Kun få når rundt"
Tanker ved et forlis
Knud Andersen har engang sagt, at kun
en meget lille procentdel af startende jordomsejlere når rundt, — men selv om det
i dag vel næppe er så stor en bdrift at sejle
en båd over de syv have, som for eksempel
på Columbus' tid, og selv om man i dag
vel næppe tillægger sig verdensberømmelse
ved at forsøge, så er vi i dag stadig nogle
stykker som enten har eller har haft drøm
men i os om det helt store sejlads.
De færreste af os har vel haft mod eller
midler, men drømmen lever stadig, for man
mærker hjertet græde stille, når man hører
eller læser om langfarere, om folk, som
kaster los og tager af sted, og man forsøger
i tankerne at følge dem, forsøger at opleve
deres tanker derude i ensomheden, hvor
der „kun er et hav uden ende, og man selv
er i midten af alt", forsøger med dem at
spejde ud mod horisonten for at blive klar
over om det er skyformationer, der ligger
derude, eller det virkelig er land, der rejser
sig af havet. Land efter mange lange og
våde dage i søen.
„Min eventyrfærd blev en lysttur pr.
damp," læste jeg engang for mange år
siden i et maritimt blad, og det blev det
vel for mange af os. Om ikke just lysttur,
så dog langtur, med pas og søfartsbog og
en funklende ny køjesæk, som råbte til en
hver at man var sømand og outward bound
— — en forbandet stejl lejder fra kajen
og til det store uvenlige, ja, ligefrem fjend
ske jernskib, et lille kammer bag kabyssen
fyldt med mange knægtes tudende hjemve
og delt med en kok, som var lige så svinsk,
som han var ondskabsfuld nok til at sætte
komfur og grinende iagttage dens hoppen
en mijavende skibskat op på det varme
og springn og helt fantastiske dans, fordi
han vidste, Messeper ikke syntes om det,
jovist, vi var vist nogle stykker, som en
gang troede fuldt og fast på de skrøner,

Der var drevet en del tang ind i havnen,
den dag vi skulle på udflugt med medlem
mer af vanføreforeningen, så meget at
begge bassiner lignede græsmarker, der
manglede bare et par græssende køer, så
ville man troet, at havnen var en bonde
mands enge, — men det gav samariterne
en hel del ekstrarbejde, da bådene ikke
kunne komme over til den lave kaj foran
klubhuset.
Men det blev klaret og klaret fint, derfor
skal de flinke samariter have et hurra. Tak
for jeres indsats.
Red.

man fortalte os om sømandens frie og
eventyrlige liv, og hvis drømme blev lem
pet over bord på den første rejse over
Atlanten sammen med spisebestik og tal
lerkener i en balje med snavset opvasker
vand og -bræk.
Søsyg og elendig har man bedt Gud for
bande den, der opfandt i hvert fald det skib,
man selv befandt sig på, og dog tog man
en tur til, og nok en, og igen, steg i gra
derne, kom ud som kok og jungmand —
ja, for mange af os blev det et livsjob, det
at sejle til søs.
Men vi var også nogle stykker, som gik
i land efter at have set nogle beskidte
værtshuse og en masse vand og en række
anløbne messingkoøjer, som skulle pudses
i sand og petroleum, — som aldrig fik set
vajende palmer bag koralrevets brænding,
aldrig fik hørt en hulkende ukulele i den
hede nat, aldrig fik set en broncebrun skøn
hed spejle sig i en lagunes helt stille vand
uden andet til at fremhæv sin velskabthed
end en rød blomst i det store hår, — vi gik
i land endnu før vi havde haft chancen for
at realisere ungdommens vilde drømme om
at forlise og redde sig iland i selve para
diset.
Og så mærker man med et, at årene slet
ikke har formået helt at slette denne drøm
ud, opdager, at den stadig lever, selv om
man ved, at den nu aldrig nogensinde kan
blive virkeliggjort — en ganske almindelig
hverdag man sidder nede i klubhuset og
hører et mandfolk, som selv har sejlet det
meste af denne verden rundt, fortælle at
„Arne", den sorte jagt med det maleriske
spejl er forlist ovre ved England. Kun skip
peren blev reddet, to mænd gik med den
til David Jones, da den blev smadret mod
de ugæstfrie klipper.
Og man tænker igen på Knud Andersens
ord: „Kun få når rundt".
Rollo.

Æres den som æres bør. —
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Standeren
forpligter
Tilfældigvis var det mig, som tog tele
fonen nede i klubhuset en aften, da vor
gode nabo, Badeanstalten Helgoland, rin
gede og meddelte, at en af vore både, i hvert
fald en båd som førte vor stander, sejlede
frem og tilbage helt op ad badeanstalten
og endog ikke undslog sig for at sejle helt
ind i bassinet og vende.
Jeg vægrede mig ved at tro det, så ube
høvlede mennesker kunne der da ikke fin
des blandt os, men badeanstalten holdt fast
på, at der var en af vore både, og jeg
måtte love at give vedkommende en balle,
når han kom ind, men fik desværre ikke
fat i vedkommende.
Selv om sæsonen er ved at være forbi,
så kommer der andre sæsoner efter denne,
og det er altså sådan, at folk som besøger
en badeanstalt gør det, blandt andet fordi
de ønsker at være i fred og ugenerte af
andres påtrængende nysgerrighed, og
Sundby Sejl-Forening ønsker ikke det
gode forhold til sine naboer ødelagt af et
par ubetænksomme unge mennesker, som
tror der er noget stort og modigt i at gøre
noget, de ved, de ikke må.
Der findes en lov, skreven eller uskreven,
der pålægger os at holde så langt til søs
at ingen på Helgoland kan føle sig generet
af at vi sejler forbi, og ingen kan komme
og sige, at han ikke kendte denne eller ikke
vidste noget om det, for enhver gentleman
ved aldeles nøjagtigt, hvorledes han bør
opføre sig i enhver situation, men antage
lig har det blot været et udslag af ung
dommeligt overmod og kådhed.
Lad os i resten af sæsonen og sæsonerne
fremover undgå at vore naboer ringer os
op og klager over vor opførsel, for Sundby
Sejl-Forening, det er dig og mig, og stan
deren forpligter, hvad enten vi fører den
i mastetoppen eller i knaphullet.
Red.

| Den 14. november
|i
skal vi til

| andespil [

Den fjerde mand på "Vivi" Sjælland
rundt var ikke, som anført i forrige num
mer af bladet, en junior, men derimod en
meget aktiv sejler fra en af vore naboklub
ber, og som vi kun har hørt omtale som
Christian. Forøvrigt var det Christian, som
Når dette nummer af bladet læses skulle
købte Øbergs „Lejla", og den er han stadig håndværkerne være i fuld gang med arbej
ejer af.
Red. det på vort nye klubhus.
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LYSTTUREN
med gæster fra
Vanf øref oreningen

En af skipperne på de deltagende både
ved sejladsen den 10. august var vaks og
„skød" flittigt, — vi bringer her nogle
situationsbilleder, som velvilligst er stillet
til vor disposition.

SIDE 10

SSF

NR. 9

KØREKORT TIL SØS?
Til redaktøren af S.S.F.-bladet.
Du bedes optage følgende, hvis der kan
blive plads i dit efterhånden så fyldige blad.
Undskyld mit sene indlæg angående dit
indlæg i juni-bladet med overskriften:
Tvungen førerprøve. Grunden til mit sene
indlæg angående dette kan måske forklares
ved, at når man bliver til års, reagerer man
ikke så hurtigt, som man helst skulle, men
der kan jo også være andre grunde.
Redaktøren slår til lyd for, at ethvert
medlem med båd skulle aflægge en prøve
for at bevise, at han kan manøvrere sit
skiv, så han ikke forårsager havari på sit
eget eller andres fartøj på grund af ukyn
dighed til at sejle i det hele taget.
Jeg vil til ovenstående henvise til para
graf 10 under havnen, som udtrykkelig
kræver, at der skal aflægges en sådan
prøve, eller at man møder med bevis fra
en anerkendt klub, som siger god for det
nye medlem. I al beskedenhed var jeg for
slagsstilleren til ovennævnte paragraf og
den blev vedtaget med tilbørligt flertal, og
grunden til mit forslag var den, at der
umiddelbart forinden var sket en ulykke
ved Kastrup, hvorved bådens ejer, som var
ukyndig og havde tre aldeles ukyndige med
om bord, druknede. Blev slået over bord
af bommen. De der var med om bord kunne
ikke foretage sig noget som helst, da de
stod helt fremmede over for det hele.
Altså findes der i lovene en paragraf,
som kan og bør udnyttes til at forhindre,
at der sker noget sådant, og dertil kræves
først og fremmest, at de siddende bestyrel
ser holder sig love og generalforsamlings
beslutninger efterretteligt. Den bestyrelse
hvor under ovennævnte blev vedtaget, blev
hurtigt væltet, så den kan man jo ikke
bebrejde noget, men jeg henstiller til at de
siddende besyrelser i fremtiden absolut
kræver love og generalforsamlingsbeslut
ninger overholdt af medlemmerne, og i den
forbindelse vil jeg henstille til bestyrelsen,
at den med lovenes paragraf 3 i hånden
går sig en tur i havnen og ikke bare ser
på bådenes maling, men også på grejet i
det hele taget. Man behøver ikke være pro
fessor, men bare almindelig sejler, for at
se, om båden er i en sådan stand, som
paragrafen kræver.
Jeg vil, da jeg har strammet mig an til
at skrive, rette en tak til redaktøren for
hans gode arbejde med bladet. Når S.S.F.bladet kommer ind ad døren, lægges alt til
side for at sluge nyt fra Sundby, — har I

læst hans (redaktørens) „To minutters
stilhed", nekrolog over bogtrykkeren, jeg
tror næppe en anden kunne have skrevet
det bedre, og jeg vil slutte mit indlæg med
ønske og håb om, at S.S.F.s medlemmer
vil kunne give ham så gode betingelser i
form af indlæg, muligvis honorar, så han
får lyst til at fortsætte mange år endnu til
gavn og glæde for vores allesammens
Sundby Sejl-Forening.
Vivi-Olsen.

må vi som hidtil regne med at det lykkes
for det nye medlem at få lært sig selv det,
inden han laver for megen ravage i havnen.
Red.
Kære Vivi-Olsen!
Tak for dine smukke ord, det glæder mig
oprigtigt, hvis det er lykkedes mig at holde
liv i bladet, og tak for din opfordring til
medlemmerne om indlæg, — jeg ville endda
være glad, om man blot ville give mig et
praj, når der skete et eller andet, for ind
læg regner jeg ikke så meget med mere,
som da jeg i begyndelsen var ved at tabe
mundvandet af benovelse over, hvad der
ville ske, hvis alle 6—700 medlemmer fandt
på at skrive til bladet på een gang.

Lovenes paragraf 10 under havnen lyder
ordret: Dersom et medlem ønsker at sikre
sin familie tilladelse til at benytte sit far
tøj, kan dette kun ske, hvis den der skal
føre fartøjet er medlem. Ejerens skriftlige
tilladelse skal i så fald tilstilles havneud
Men som sagt et praj, når en nybygning
valget.
skulle søsættes, når et medlem kom hjem
Så vidt jeg kan tolke denne paragraf på med nyt skiv, eller når andet af interesse
lægger den hverken ejeren eller hans even for foreningen og bladet fandt sted, det
tuelle pårørende at have kendskab til sej ville jeg være mere end lykkelig for, — og
lads, kun at begge er medlemmer af for så undgik man, at folk gik skumlende om
eningen. Og det vil altså sige, at en helt kring og undrede sig over at redaktøren
ukyndig kan melde sig ind og blive medlem var bæløjet nok til ikke at kunne se, at
uden at have gnist af begreb om sejlads, der var kommet et nyt skiv i havnen, eller
og ejeren af et fartøj kan give havneudval storsnudet nok til ikke at ville skrive noget
get skriftlig tilladelse til at vedkomjmende om det, men kun om de andres, med teg
må benytte farøjet og forsøge sig som sø ning og det hele. —
mand på egen hånd og helt alene en dag
Skibe, og de mennesker som sejler dem,
fanden farer i ham.
har altid interesseret mig, — jeg kan lide
Hvis man skulle tænke på at indføre
den regel (eller tilføjelse til lovene) om, at
alle skulle aflægge bevis for, at de kunne
sejle, så måtte denne paragraf, forekom
mer det mig, være langt mere vidtrækken
de. Den måtte gælde enhver, som meldte
sig ind i foreningen, ethvert nyt medlem,
hvad enten har var bådejer eller ikke, —
for hvad skal man med et medlemsskab i
en sejlforening, hvis ikke det er af interesse
for sejlsporten eller for selv at komme til
at sejle?

at tegne skibe og høre folk fortælle om
oplevelser, de har haft med deres skib, men
desværre er jeg nødt til ind imellem at
passe mit arbejde, ellers kunne vel et og
andet gøres bedre, — men tak for dine op
muntrende ord, Vivi-Olsen.
Red.

TORSKEGILDE

Jeg synes ikke den af Vivi-Olsen omtalte
paragraf 10 tydeligt nok siger, at man skal
Se opslag i klubhuset,
>
have kendskab til sejlads for at måtte føre
da dagen endnu ikke
>
et fartøj, hjemmehørende i Sundby Sejler fastlagt inden bladet
l
Forening, — med mindre man går ud fra
som givet, at ethvert medlem i foreningen
går i trykken.
Z
kan føre et sejlfartøj på betryggende
måde. Og det kan man dog vist ikke gå
ud fra, i hvert fald ikke for nye medlem
mers vedkommende. Så enten må det altså
kræves, at enhver der melder sig ind i for
eningen beviser, enten ved eksamenspapirer
Stof som ønskes optagea i først udkomne
eller ved en aflagt prøve i eget fartøj eller nummer af S.S.F.-bladet, må være redak
øvelsesbåden, at han kan sejle, — eller også tøren i hænde senest den 5. i måneden.
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Tak for
tilliden
Det var en ^od idé, foreningen fik med at
invitere nogJ gæster med ud på en sejltur,
— nå, ideen /ar nu slet ikke vores, men
sejlklubben „Sundet"s og Tage Pedersens
fra Vanføreforeningen — men trods det var
det nu alligevel en god idé og en smuk
tanke, og en af de største glæder i livet er
vel at kunne glæde andre.
Hvad der især har glædet mig personlig
er den iver og interesse alle i vor forening
lagde for dagen. Alle ønskede at være med,
alle ville give en skærv på den ene eller
den anden måde, og da der ikke var gæster
til alle de både, som havde stillet sig til
disposition, så sejlede de turen med allige
vel. Det var som om de blot ønskede at
være med i fællesskabet, ønskede at til
bringe denne dag sammen med venner, som
ikke selv havde båd, og for hvem det derfor
måtte være en stor oplevelse at komme ud
at sejle.

Det er en dejlig følelse at vide, at man
har venner, og selv om skæbnen den dag
havde placeret mig i den stik modsatte
ende af landet, og jeg var afskåret fra at
få den store oplevelse, jeg havde haft ude
i „Sundet", den dag, de som første sejl
klub arrangerede en sejltur for medlemmer
af Vanføreforeningen så følte jeg dog, der
hvor jeg var, en stolthed og glæde over at
vi, i vor forening, også var i besiddelse af
så mjegen lykke og glæde, at vi havde noget
at undvære til andre.
Jeg synes, jeg må have lov til at give
udtryk for min personlige glæde og tak
nemlighed over for enhver som var med
til at give dagen så festligt et præg, som
den fik, det gælder såvel bådejerne, som
foreningens leverandører, der rundhåndet
skænkede gaver til vore gæster som uden
betænkning straks følte, at her måtte de
være med, de som straks åbnede tegne
bogen, og de som smed jakken og smøgede
ærmerne op for at tage et tag i det for
håndenværende.
Alle løftede i flok, så navne skal ikke
nævnes, — men en blomsterkost skal dog
sættes i vase og stilles på restauratørens
bord.
Rollo.

SIDE 11
røde kinder til. Derudover arrangeres spe
cielle bytraveture under mottoet „lær din
by at kende". Vi har da også lært byens
cafeer at kende indvendigt fra og har faste
stamborde hist og her, bl. a. i å Porta.
Er der noget at sige til, at vi sejlpiger
møder foråret med overanstrengelsens furer
tegnet i ansigterne, og at man dér ikke ser
meget til vinterhi og vinterstilhed.
Næ, lad os hellere nyde sommerens
strabadser, mens vi har dem, vinteren blir
meget værre!
Birte.

TANKANLÆGET
PA HAVNEN
ER ÅBENT HELE DAGEN
OG DEN HALVE NAT
BENZIN - PETROLEUM - SOLAR
OLIE . OLIEBL. BENZIN - KNAL
LERT BENZIN - PETROLEUM TIL
KAHYTSLAMPE

OG

PRIMUS

-

SMØREOLIE M. M.

„Godt

- pigelil

(Fra Kvindelig Sejlklubs medlemsblad Der skal man så høre „de gamle" fortælle
det samme og det samme om igen til stor
har vi tilladt os at saxe:)
morskab for dem selv. Om længst forgang
September — en dejlig sejlsommers sid
ne ture i længst forgangne både, om umu
sidste week-end. og søndagsture, den klare
lige elever og vandmangel i Norge. —i
ste måned. Nu gælder det om at nyde de
Plidder og pladder til langt ud på natten.
himmel og de valne fingre, før bådene
Man tropper op til generalforsamlinger,
kommer på land, og vinterens mørke og
hvor ingen undtagen dirigent og formand
stilhed sænker sig.
Så går hver til sit, kravler — som det siger noget. Man render til bladmøder,
bestyrelsesmøder, førermøder , medlems
så smukt hedder — „i vinterhi" og dukker
møder og bådchefsmøder. Til private invi
først op igen i april, eller, for manges ved
tationer og julestuer, hvor festkomiteen
kommende, først i begyndelsen af juni.
morer
sig med at arrangere de mærkelig
Men i al den tid, hvor sejleriet ligger
ste lege og pynter med dekorationer, som
stille, får man tid til at indhente det, man
har forsømt under sommerens sejladser. det også har taget nogle aftener at få
Man kan hilse på sine gamle landkrabbe nørklet sammen. Man strømmer til stan
venner, man kan fabrikere sene middags derhejsninger og afriggergilder. Sidst
retter, d.v.s. avismad, og man kan få hvilet nævnte kræver mindst 20 planlægnings- og
prøveaftener, mest det første, idet der
rigtigt ud — sove vintersøvn — — —
Og hvordan er så den barske virkelig „planlægges" de 15 gange og prøves de 5.
hed? Man styrter fra møde til sammen Her er det nu til alt held altid de samme
komst. Man får hilst på piger, man intet 8 „gamle", der optræder. De morer sig
så til i sommerens løb, og som man troede ustyrligt både ved de forberedende øvelser
forlængst var forsvundet, omkommet i en og til selve aftenen, hvor de går rundt og
sø syd for Hveen om,bord i en klubbåd. Man spiller klovn. Til gengæld morer de sig,
render til navigation og tovværkskursus og i modsætning til os andre — ikke så godt
den næste aften hos hinanden til fælles bagefter. Der er de trætte.
manuduktion. Man kæmper sig gennem
storm og slud frem til en eller anden, der
bor pokker i vold, og som byder på klub
aften", d.v.s. man blir budt på det, man
selv har medbragt, altid klamt wienerbrød.

Og tro ikke, at det er alt. Der arrange.
es nemlig også traveture „ud i det blå".
Det "blå" viser sig altid at være busser,
der standser foran alle kroerne i omegnen,
hvor man så sidder og drikker sig friske

FREYTAQ SEJL
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3 9 4 3
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DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI NG ERI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

7\malt
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

Gummisko
hvide - blå
khaki
Køjesække
fra

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål
også til damer 43 r 50

11 9 50

Yacht Club huer ..
fra
USA huer og strik-huer

14,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
11,50 Jakke m. hætte.. 30,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

J.P.BACHER
SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

SU. 866

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

Største specialforretning i arbejdstøj

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

KØBENHAVNS
MAGNET- og DYNAMO
VÆRKSTED

Direkte fra værksted
15 års erfaring ved skibsarbejde.

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

VODROFFSVEJ 11 - KØBENHAVN V.
Special-værksted
for magneter, svinghjulsmagneter,
dynamoer og startere.
Ankerkerner og spoler omvikles.
Alle reservedele føres.
Lysmaskiner. Akkumulatorer. Ladestat.
Reparationer udføres omhyggeligt
og med garanti.
T E L E F O N V E S T E R

til

den billigste

AMAGE

pris

mS7KKEB]
AMAGER

HAUJNDSOADE Ufm^TrajjJ

TLF

1 1 3 2

— Den 14. november skal vi til andespil. —
ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,
Afleveret til postvæsenet den 19.—9.—1957.

Skibssofa - Hynder - Skumgummi Springhynder og Hairloch med Plastik.

GIK DER EN RUDE?

ALBANEENSGADE 2 - AMAGER 7118 Y.

GRØN&WITZKE
Assurance

Kongvns Nytorv 6

.

København K.
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Sundets Perle

Da redaktøren af vort iøvrigt udmærkede
„Burde du egentlig ikke, som redaktør,
medlemsblad nu har truet ganske alvorlig
kende
„Sundets perle" —?"
med at trække sig ud af foretagendet,
blev der på foranledning af Hillers indkaldt
Det burde jeg måske, selv om jeg ikke
5 medlemmer til et møde i klubhuset den rent umiddelbart kunne se, hvilken forbin
3. oktober.
delse de to ting havde med hinanden, men
Her diskuteredes forskellige forslag, der den anden blev ved: „Man burde måske
af de 5 indkaldte opfattedes således, at tage at vise dig „Sundets perle", — hvad
redaktør Langelund ville være villig til at om vi tog og sejlede derned?"
fortsætte, såfremt han fik tilstrækkelig
assistance, d.v.s. at der dannedes et
redaktionsudvalg, hvis enkelte medlemmer
påtog sig at samle stof blandt foreningens
medlemmer.

Jeg hæftede mig ved ordet „ned". Ned
har altid for mig betydet sydpå, og jeg må
vel have tænke på „Kystens perle", og det
lå, efter min katekismus, nordpå, men jeg
sagde ikke noget. Verdenshjørnerne kunne
Man enedes om, at bladet skulle have jo have forandret sig, siden jeg solgte mit
regelmæssige månedlige artikler om føl skiv, man kunne have lavet om på det også,
den anden kunne have sagt forkert, der
gende emner:
kunne være så meget, — men det var et
Kapsejlads.
godt skib, man inviterede mig ud at sejle
Navigationssejlads med motorbåde.
med, så jeg nikkede bare og skød min
Sejlerskolen (øvelsessejlads, langtur med
tømte kaffekop ind på bordet, —< og så
øvelsesbåden).
sejlede vi, og jeg var bare gæst uden for
Juniorspalten.
pligtelser eller ansvar.
Ferieture (langture).
For den som ved, hvor „Sundets perle"
Meddelelser fra bestyrelsen.
ligger, er det jo helt unødvendigt at for
Foreningsstof.
klare det, og de, som ikke ved det, skal ikke
Fester.
berøves glæden ved selv en dag at opdage
Motorbrevkasse.
det, for det er jo en af glæderne ved at
Billedstof.
sejle, at man løber ind i en fremmed havn
Det er bydende nødvendigt, at medlem og selv opdager eventyret. For mig var det
merne tager sig alvorligt sammen og leve en genoplevelse, der var måske mere end
rer stof til bladet, hvis det fortsat skal lyk tredive år gammel, et kriblende eventyr om
kes at holde liv i dette, og det skal siges ølsjatter på et bord og en larmende spille
hårdt og brutalt her, at vi simpelthen ikke dåse, som fik tankerne til at ile på lang
kan være bekendt, at en forening på 700 fart og en knægt til at tro, at han var i
medlemmer ikke kan holde et forenings fuld gang med at udvikle sig til et „rigtigt"
blad i live mere, efter at vi har kunnet mandfolk, som var i land med et par kam
gøre det i over 15 år.
merater, i en fremmed havn.
Det kan oplyses, at de indkaldte 5 med
lemmer erklærede sig villige til at træde
ind i det påtænkte redaktionsudvalg under
forudsætning af, at Th. Langelund fortsæt
ter som redaktør.

K

Men nu, som dengang, fik jeg slet ikke
lejlighed til at „vise" mig, for jeg har jo
aldrig rigtigt kunnet få fat i den smag af
nøddekærner, der skjuler sig under en
ubrudt kapsel, det er min fejl, men jeg har

fundet mange, pragtfulde mennesker, som
blot har studset over denne mangel i min
opdragelse, og som har været store nok til
bare at nikke overbærende, uden at forstå.
Men et skib ved en forblæst bolværkskant under larmende kraner og tøffende
motorspil og hvinende lossebomme er noget
vi forstår alle sammen, og et par rækker
koste og stager, som leder os ud der, hvor
søen er frisk og båden stikker næsen i
søerne, så sprøjt og røgvand ryger bagud
og rammer os i ansigtet, som noget friskt
og velgørende, det forstår vi også. Og vi er
også fælles om at glæde os over skibets
bevægelser, over de to striber af skum, som
bliver stående bag os, over det gråsorte
vand og den regntunge himmel, der hænger
lavt med forblæste, sorte skyer jagende
under det grå dække. En ketch eller yawl,
som har vind og sø med sig ned over Køge
bugt, fragtbåde af den gammeldags to
mastede skonnerttype med groft, grønt
støttesejl, moderne jernskibe med maski
nen agter og større lasteevne, dampskibe
med røgen hængende som en rævehale ned
fra skorstenen, fiskerbåde på vej til lakse
fangst i Østersøen og — nå, hvorfor for
søge at beskrive Øresund, vi kender det jo
og holder af det, som det kan ligge en blæ
sende sensommerdag og så sent på dagen,
at skibene begynder at tænde deres lanter
ner og to røde lys i land anstrenger sig for
at komme til at stå lige over og under hin
anden og lede os ind i havnen, hvor vi hører
hjemme.
Men af nyt fik i hvert fald jeg lært, at
„Sundets perle" skal søges sydpå og ikke
mod nord, og selv om orkestret ikke just
spillede Mozart eller Chopin og man også
ganske savnede den klirren af porcelæn,
som altid opstår, når flødekagespisende
damer i nertz forsøger at skære gennem
den hårde makronbund med kagegaflen, og
selv om det ikke var det rene tevand, der
blev tørret af bordenes voksdug, så var det
alligevel et sted, hvor man sad og følte sig
godt tilpas mellem mandfolk, som allesam
men bar på den samme store kærlighed til
søen, selv om man måske sad og forsøgte
at skjule det bag et barskt ydre.
Rollo.

SSF

NR. 10

Ti\

ivio^/cø^ ivio: -

3

& gi rct*ur
Det er vist meget få københavnske motorbådssejlere, som har gjort turen ene
mand over Kattegat, gennem Limfjorden
og ned langs Jyllands vestkyst til Hvide
Sande, og over Ringkøbing fjord til Ring
købing, — men et af vore ældre medlem
mer, Opstrup Nielsen, har altså taget turen
nu i sommer, og velvilligst stillet sin log
bog til bladets disposition.

Øresundshavnene
forhøjer taksten
Lystsejlerne kommer fro fremtiden til.
at betale højere takster i havnene Horn
bæk, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk,
Sletten, Rungsted, Vedbæk, Tårbæk, Skovs
hoved og Hellerup. Der er tale om en
ganske væsentlig forhøjelse af taksterne,
der bliver ens i alle Øresunds-havnene.
Lystfartøjer på indtil 1 nettoton skal
fremtidig betale 2 kr. for ae ophold på tre
dage, og for hvert ton derover yderligere
1 kr.

Foruden at være interessant, kan hans
For både med fast ankerplads skal der
beretning nok lære os et og andet om lang
fremtidig
betales 140 kr. årlig for det før
sejlads og vi glæder os til i næste nummer
af bladet at kunne viderebringe den til ste og derudover 20 kr. pr. ton.
bladets læsere.
Red.

Vis hensyn
En holder af moderen, og en holder af
datteren — en kan lide at ro kajak — og
en kan lide at race i motorbåd ud på Sun
det, ja, for ud vil vi alle, ud til frisk luft
og saltvandssprøjt og der er jo heldigvis
plads til os alle på vort dejlige Øresund •—
eller bør i hvert fald være det, — men,
ikke sandt, trods pladsen skal vi vise hen
syn.
Vi i vore små kajakker må ikke ligge i
vejen, og „sømils-æderen" i motorbåden må
i lige måde lægge mærke til, at vi er der,
og det sker desværre, at det er lidt svært
at bemærke os.
Torsdag den 5. september kl. ca. 19,00
racede en motorbåd ud af S.S.F.s havn, og
uden at tage mindste hensyn til en flok af
vore medlemmer, der var midt i et hidsigt
opløb i vor sædvanlige handicapturnering,
som finder sted hele sæsonen igennem på
de samme ugedage, altså ikke nogen helt
ukendt foreteelse, racede han midt igennem
feltet.
De fleste måtte skyndsomst standse op,
skodde eller dreje af, for ikke at blive sej
let ned, og det gør vel i grunden ikke sagen
bdre, at det var et af sejlforeningens be
styrelsesmedlemmer, der var fører af mo
torbåden. — Det kan jo være, at en eller
anden rekord skulle snåes, men alligevel,
for en anden gangs skyld, — vis hensyn.
Tak!

Sundby Kajakklub.

Mon ikke man efter dette wan regne
med, at de svenske Øresunds-havne til
næste sommer vil få invasion af danske
sejlere, for der er jo da dejligt både i
Lomma, Landskrona, Råå, Viken, Mølle,
Båstad for slet ikke at glemme de to iyylller på Hveen, Båckviken og Kyrkbacken,
og der er jo ikke spor længere over Sun
det end op langs Sundet, ligesom den højt
besungne sjællandske kyst tager sig hen
rivende ud æ fra søsiden.
Skulle det ske, at de svenske havnemyn
digheder også fandt på at forhøje tilsva
rende, bliver der vist desværre ikke andet
for almindelige mennesker at gøre, end at
skille sig af med det kære skiv og købe en
gammel bil og et telt og drage ud på en
campingplads, hvor hele familien kan over
natte i naturens skød, benytte toiletterne
(mange steder er der „træk og slip" og
bad), forsyne sig med dejligt, friskt brønd
vand, få mælk og morgenbrød bragt lige
til teltet, nyde solskinnet og en dejlig bade
strand, — alt sammen for kun en daler.
En daler for bil og telt og hele familien, •—
og en bunke hø oven i købet.
Sejlsport bliver vist desværre kun for
velhavere, for mellem 5 og 10 kroner for
at ligge under et bolværk og sove, det er
for hårdt, så kommer man til at blive lig
gende i hjemmehavnen og „nøjes" med at
starte meget tidlige søndag morgen, nyde
selve sejlturen og ikke søge ind nogen
steder, uden omstændighederne tvinger en.
Som sagt før her i bladet, kan havne
udgifterne nemt slå bunden ud på et bud
get, som i forvejen er lagt meget stramt
til en ferietur, så enten må man altså blive
hjemme eller også tage bundproppen ud,
på tyve favne vand, — den den oplevelse
det er at stå ind i en fremmed havn og
føle sig velkommen, må man altså frem
tidig give afkald på.

SIDE 3
Man fristes til at spørge, om havnemyn
dighederne aldrig vil lære at forstå, at det
at være bådejer og kunne nyde de få og alt
korte sommermåneder i eget skiv, koster
års sved og afsavn, — eller er man her
hjemme ikke spor interesseret i den sports
gren, som heddr sejlsport, — bliver vi sej
lere stadig opfattet som nogle velhavende
originaler, fordi vor sport ikke har et klap
med fodbold at gøre?
Red.

Nysgerrighed
De flinke og rare mennesker, som er i
fuld gang med at bygge vort dejlige nye
klubhus, er vist nok lidt generte af sig og
ikke vant til at have tilskuere, når de
arbejder, —i i hvert fald har ønsket opsat
en pigtrådsspærring rundt omkring bygge
pladsen, så nysgerrige bliver holdt lidt på
afstand.
Der er mange mennsker, som har det
sådan, at de ikke kan arbejde, når nogen
ser på dem, de bliver fummelfingrede, ta
ber værktøjet ned over tæerne og slår sig
selv over gullerødderne, og da vi jo ikke
kan risikere, at vort nye klubhus ikke bli
ver færdigt til tiden, frodi tilskuerne står
og træder de folk, som skal bygge, op i
lommerne eller stiller sig op lige hvor de
andre skal til, — og da vi heller ikke gerne
skulle have sat el-hegn op med stærk
strøm, så lad os os være enige at være
nysgerrige — på afstand.
Jeg ved af personlig erfaring hvor gene
rende det kan virke, når man, som jeg,
stiller sig op et sted med sin skitseblok for
at forevige en eller anden båd på tre eller
tredivetusind tons, og så har en snes nys
gerrige tilskuere stående om sig, som høj
lydt giver deres mening om det, man laver,
til kende, diskutererer det indbyrdes eller
blot fortæller hinanden, hvor stor en idiot
de antager en for at være.
Jeg har vænnet mig til det, det var lidt
svært i begyndelsen, og jeg må sige, at
også jeg tit har ønsket mig et hegn som
holdt publikum lidt på afstand, —i og skal
vi så ikke være enige om at beundre de
andres arbejde — efter fyraften. Lad fol
kene få arbejdsro og lad os gå ned på
havnen søndag formiddag og bare glæde
os over, hvor langt de er kommet.
For de mænd, som bygger for os ved
aldeles præcist, hvad de gør, og hvorfor de
gør det, og de har ikke sport brug for
gode råd.
Red.
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Vort nye Uiubhus

De første spadestik er forlængst taget,
gik baglæns og stak sit store næb ned i
jorden, gumlede lidt og spyttede ud, slæbte
den, gumlede lidt og spyttede ud, slæbte
sig baglæns ovre fra hjørnet bag selvbyg
gernes halvtage og skråt over mod der,
hvor det nye hus skal ligge.
Jeg fik desværre ikke selv set dyret, ej
heller rambukken, der rammede de lange
pæle ned, men der er vist noget om den
gamle historie, at når een mand er hun
drede dage om at grave et hul, så kan hun
drede mand grave det på een dag, og en
gravko på et par timer.
I hvert fald ligger vandrørene nu hele
vejen skråt ind over pladsen, hullet er

Men hvad gør vi ved motorn?
Det er som regel en temmelig kostbar
del af fartøjet, i hvert fald ikke billig at
udskifte, og desuden er en udskiftning ofte
et temmelig lanvarigs arbejde, som vi alle
helst vil slippe for. Derfor bør vi tænke på,
hvor ofte motoren har hjulpet os, og hvor
mange mil den i sommerens løb har slæbt
os, og derfor bør vi være gode ved den,

jo ved at blive almindeligt nu — så sørg
for, at såvel ferskvand som saltvand kom
mer ud af den. Det kan være vanskeligt,
men det betaler sig at være omhyggelig
hermed. Rørene i en sådan køler har al
mindeligvis en godstykkelse på ca. 0,5 mm,
og så tyndvæggede rør tåler ikke frost,
hvis der står vand i dem Desuden er så
danne kølere ofte indrettede således, at
saltvandet passerer 3 gange gennem køle
ren, før det forlader denne, og den midter
ste rørsektion er meget vanskelig at få
alt vandet ud af. Personlig har jeg 2 gange
været ude for frostsprængte kølerør, inden
jeg blev klar over nødvendigheden af at
demontere køleren og endevende den ad
skillige gange, til alt vandet var løbet ud.

Man bør tage tændrørene op, hælde lidt
olie ned på stempeltoppene, og tørne moto
ren et par omdrejninger, så man er sikker
på, cylinderfladerne er vel indsmurte. Sæt
så tætsluttende korkpropper i tændrørshullerne og hæld om muligt lidt olie rundt
fyldt til, og fontænen springer lystigt i den langs propperne. Det skåner gevindet mod
firkant, som inden længe bliver køkken i rust i vinterens løb.
det nye klubhus.
Rens tændrørene omhyggeligt og tag
Hvad selve huset angår, er vi også kom dem og så meget som muligt af tændingsmet et godt stykke. Billedet viser den udstyret (tændspoler, ledninger o.s.v.)
spæde begyndelse, da den indvendige af de hjem og opbevar det tørt og køligt, så vil
to bræddevægge, der skal støbes imellem det være i god og brugbar stand, når næste
er rejst, men allerede nu er grunden til sæson begynder.
den store sal støbt i armeret beton, der er
Inden vi forlader motoren, propper vi
sat af til trapper og udhæng, og når bla indsugningsrøret med en tot oliefedtet
det udkommer, er vel det meste af grun tvist, så er muligheden for hængende indden til hele bygningen færdigstøbt.
sugningsventiler til foråret minimal. Er der
Det bliver interessant at følge arbejdet, indsugningsfiltre på maskinen, kan det
— og morsomt om nogle år at blade tilbage lukkes ved at lime en papirstrimmel over
i medlemsbladet og se, hvorledes det hele hullerne, men husk at fjerne tillukningen
begyndte.
Red.
af indsugningen til foråret. Det letter star
ten ganske betydeligt.

Ved oplægningen for vinteren
Nu er sommeren forbi, og vi er nået til
den tid, hvor båden skal på klodser for
vinteren. Når båden er kommet på det
tørre og står godt og sikkert afstivet med
solide bukke, tager vi bundproppen ud for
at få bundvandet fjernet, og den, der hol
der af sit fartøj og ønsker at bevare det i
god stand længst muligt, tager bundtøjet
op fra for til agter og sørger for at fjerne
alt bundvandet ved at tørre op med tvist,
klude eller svamp.
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Se iøvrigt motoren godt efter, fjern
fugtighed og rust og dæk de bare pletter
med lidt maling.

Glem ikke akkumulatoren, om dennes
opbevaring og pasning kan man læse
ikke alene i sommersæsonen, hvor den skal
S.S.F. for februar 1955.
fungere på forlangende, men også i den tid,
Sindbad.
den er ude af drift, d.v.s. under vinter
oplægningen.
Start den og lad den køre, til den er
godt varm. Stop så og tap omhyggeligt alt
vandet af den, og sørg for, at den sidste
fugtighed kan slippe ud af toppen af køle
rummet i dampform, medens maskinen
I året 1956 blev der eksporteret for 3,4
endnu er varm. Luk så kølerummet til igen,
millioner
kr. lystfartøjer. Men i den for
så fugtig luft i vinterens løb ikke har
løbne del af 1957 er vi allerede oppe på
mulighed for at trænge ind.

Trist

Når båden er taget op, sørg da for at
få alt vandet ud af kølevandspumpen og
dens rørledninger, og glem ikke at lukke
op for indsugningsventilen. Et frostsprængt
kølevandsrør, man ikke har observeret, er
en kedelig kalamitet, når man atter skal
have motoren igang om foråret.
Findes en ferskvandskøler — og det er

3,6 millioner kr. Så meget desmere sørge
ligt, da det jo hovedsageligt er eliten af
vore fartøjer, der sendes ud af landet, og
ikke nybygninger, som kunne skaffe be
skæftigelse til vore bådeværfter. Tænk,
hvor mange af vore dejlige fartøjer her i
foreningen, der er gået den forkete vej.
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Fælles klubaftener
ORDINÆR HALVARLIG
GENERALFORSAMLING

Die københavnske sejlerskoler havde invi
teret til en fælles klubaften, et arrange
ment man vil søge at gennemføre hver
eneste onsdag aften, vinteren igennem,
således at de tre klubber, „Frem", „Ama
tørerne" og „Sundet" på skift vil være
vært og stå for arrangementet.

afholdes
MANDAG DEN 28. OKTOBER 1957 KL,. 19,30 PRÆCIS
I Amager Selskabslokaler, Markmandsgad e 9—11.

D a g s o r d e n :

Følgende er på valg:

1.

Valg- a f dirigent.

2.

Protokol og beretning.

3.

Lovændringsforslag.

4.

Andre forslag.

5.

Valg.

6.

Eventuelt.

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

„Poul jorden rundt" med sin guitar.

Indkomne forslag til generalforsamlingen
1.

Opslaget „Al kørsel forbudt" ændres
til: „Motorkørsel forbudt", således at
kørsel på almindelig cykle er tilladt
til og fra bådene.
Den 1. oktober 1957.
Medlem nr. 168 H. Lindberg Petersen.

2.

3.

Generalforsamlingen vedtager som er
kendelse for redaktørens udmærkede
arbejde med S.S.F.s blad — at arbejde,
som sikkert alle medlemmer påskønner
— at yde ham et honorar som vi kan
være bekendt. Jeg selv mener en sum,
som svarer til 1 kr. pr. medlem pr. år,
ikke mindre, og jeg har regnet med
700 medlemmer.
C. Olsen.
Brug er elektriske slibemaskiner på
pladsen er ikke tilladt lørdage samt
samt søn- og helligdage efter kl. 12
middag.

Motivering:
Det er enhver bekendt, at slibemaski
nerne hvirvler støvet op, således at det
spredes over et stort område, hvilket
næsten gør det umuligt at male eller
lakere, når blot en enkelt maskine er
igang i nærheden. Tanken med forsla
get er at medlemmerne herefter ved,
at der de pågældende eftermiddage er
klar bane for maling og lakering.
Det er muligt, at man i forslaget skal
slette „lørdage", ligesom det måske er
rimeligt at tilføje f. eks. „i tiden 1.
april — 1. juni".
Forslaget omfatter naturligvis ikke
slibning på gammeldags maner, idet de,
der ønsker at slibe på denne måde, jo
let kan snakke sig til rette med nabo
erne, sådan som det altid har været
tilfældet.
Gosta Øberg, medlem nr. 30.

Det er absolut en god idé, som fortjener
tilslutning fra alle sejlerskolernes elever,
— i hvert fald sad vi derude hos „Frem"
og havde det hyggeligt og rart med hin
anden. Poul Larsen kom og viste sine dej
lige lysbilleder fra jordomsejlingen med
„Nordkaperen" og fortalte på sin levende
og friske måde om de tre gutters mange
artede oplevelser under vejs.
Ernst kom og spillede for os på sin store
trækharmonika, så vi kunne tage os en
lille svingom (eller rock n'roll, alt efter
alder og temperament), og senere på afte
nen sang Poul nogle af sine fornøjelige
viser til eget luthakkompagnement.
Starten var god og lovede godt for vin
terens samarbejde, — og jeg sad og glæ
dede mig til, at vi til næste vinter kunne
være vært i vort nye, store klubhus ved
lignende arrangementer. Det stimulerer
interessen og styrker sammenholdet inden
for sejlsporten, når vi sådan kan komme
sammen i vinterhalvåret og uddybe de
venskaber, vi har sluttet i løbet af somme
ren, — og det er altså hver onsdag aften
klokken 20,00 i et af de tre store klubhuse
derude i Svanemøllen. Kig derud, det vil
du ikke fortryde.
Rollo.
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Route des STROUT
Route de VITO DUMAS

På dette verdenskort, som findes i „Aux limites du possible" er Vito Dumas' rute aftegnet som den prikkede linie.
Lima (Peru), i dag. tede endda den såkaldte „umulige rute",
Slocum-selskabet har tildelt »Slocum- nemlig fra vest mod øst.
prisen« til den argentinske sejlsportsmand
Vito Dumas som belønning for hans rej
Hvem er han — hvor kom han fra?
ser, bl. a. jorden rundt, i små sejlbåde,
hvor han altid var ene mand om bord.

I
Bag det lille og beskedent placerede tele
gram om, at en hr. Vito Dumas for nylig
fik Slocum-prisen, skjuler sig en højdrama
tisk beretning om en modig sejlsports
mands enestående bedrifter. Hvem er denne
Vito Dumas — og hvad er det, han her
belønnes for?

Lad os fortælle hans eventyrlige historie,
der kan stå som et eksempel for alle unge,
der længes efter at udføre store bedrifter i
den vide verden. Dumas er måske den
allerstørste af langfartssejlerne, for han
sejler ene mand jorden rundt med kun stop
i fire (4) havne undervejs, og han benyt-

Sejerbo har sendt redaktionen et meget
interessant udklip fra „Ekstrabladet" om
en argentinsk sejlsportsmand, Vito Dumas'
helt fantastiske jordomsejling, ene mand,
og ved henvendelse til „Ekstrabladet" kom
vi i forbindelse med artiklens forfatter,
Almar Schrøder, som velvilligst stillede
artiklen og samtlige klicheer til vor dis
position.
Almar Schrøder er iøvrigt godt kendt i
Sundby Sejl-Forening- blandt andet fra sine
besøg med sin havkrydser „Tonga II",
hjemmehørende i Tuborg havn.

Vito Dumas stammer fra en fransk fa
milie, som senere emigrerede til Italien,
hvorfra den rejste til Sydamerika, og i
Buenos Aires blev Vito født den 26. sep
tember 1900. Han lærte at svømme og var
før krigen kendt som en udmærket dyrker
af denne sportsgren, og-så herovre i Europa.
I 1928 svømmede han fra Rio til La Plata

Montevideo - Kapstaden - 4200 sømil
Kapstaden - New Zealand - 7500 sømil
New Zealand - Chile - 5400
Chile - Buenos Aires - 3000

Jorden rundt på rekordtid.
Siden læste han om de berømte jordom
sejlinger, som andre havde foretaget i små
sejlfartøjer —i først og fremmest Johs.
Slocum, der var den første, og hvis ypper
lige bog om turen i „Spray" findes på en
gelsk (som Pocketbog), svensk og norsk,
men ikke på dansk. Dernæst om kaptajn
Voss, der sejlede jorden rundt i en kano,
om Drake, om Harry Pidg-eon (den eneste,
der sejlede jorden rundt hele to gange i en
sejlbåd, han selv havde bygget), om Alain
Gerbault, hvis ene bog- er oversat til dansk,
om den ung-e amerikaner Robinson, om
franskmanden Bernicot og alle de andre,
der elskede det frie, men ensomme og alt
andet end ufarlig liv på det store hav.
Og så besluttede også Dumas sig til at
sejle jorden rundt alene. Han fik sig en

på 25 timer, endda i temmelig koldt vand.
Senere besøgte han Frankrig og slog- sit
svømmenavn fast — og- derpå blev han
sejlsportsmand. Han købte i den franske
by Arachon en gammel kutter „Titave".
Det var nærmest en yawlrigget båd, en
snes år gammel, og han døbte den om til
„Legh". Båden var 12,50 m lang, 2,20 meter
bred og ikke særlig velegnet til længere
ture. Men det var Vito Dumas! Og han stak
snart til søs over Biscayen til Vigo i Spa
nien, videre til De kanariske øer og derfra
hværs over Atlanten til Montevideo og
Buenos Aires. Helt alene på det store hav. Så udslidt så Dumas ud ved ankomsten til
Han blev fejret næsten som en nationalhelt.
Chile efter at have krydset Stillehavet.

SSF
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ny båd, „Legh II", og det var svært at
skaffe midlerne til dens bygning, men gode
venner hjalp til. „Legh II" var en spids
gatter (d.v.s. med spids agterstavn som de
danske fiskerkuttere ofte har det), den var
rigget som ketch, altså med to master, og
de var ikke særlig høje. Stormasten ca. 9
meter over dæk. Båden var 9,55 meter lang,
3,30 meter bred, og dens dybgående var
1,75 meter. Storsejlet var temmelig gam
melt, nemlig fra 1913, og den samlede sejl
føring var 42,25 kvadratmeter.
Båden blev grundigt prøvet på langture,
og den var prima. En dag hørte han om tre
nordmænd, der i „Ho-Ho" havde forsøgt at
sejle rundt af den såkaldte umulige rute,
og i øvrigt for om muligt at finde spor af
den forsvundne danske femmaster, skole
skibet „København", der forsvandt med
mand og mus. Bryhn, der var leder af denne
sportstur, er siden startet på endnu en
langfart og passerede for et par år siden
Københavns havn; bogen om „Ho-Ho" er
udgivet på norsk kort før krigen og er
værd at læse.

SIDE 7

Ja. Stop. Øjeblikkeligt". Han havde da kun mildere, og i juli løb han ind i La Plata.
20 kroner!
floden. Rejsen var endt.
Efter krigen har Dumas i „Legh II",
Og turen gik videre — denne gang tværs
stadig alene, gjort endnu en række bemær
over hele Stillehavet — 5400 nye sømil til
kelsesværdige sejladser, blandt andet fra
Valparaiso på Chiles kyst —I uden at se
Rio op til New York, senere også i en ny
land undervejs! Det nærmeste land var øen
båd „Sirio" (i 1956) til USA via Bermuda.
Pitcairn (Mytteriet på „Bounty"), og den
„Legh II", der bar ham stolt og sikkert
lå 900 sømil mod nord! Og ved ankomsten
over alle have, er nu skænket til Argenti
til Valparaiso blev „Legh II" for første
nas Søfartsskole.
gang på rejsen taget på land og gjort ren
Og alt dette er altså forklaringen på,
i bunden samt malet på ny. Da havde den
hvorfor en hr. Vito Dumas fik Slocum.selsejlet over 17,000 sømil!
skabets fornemste hæderspris forleden. Vil
De sidste 3000 sømil var nærmest en leg, De læse mere om ham og en række andre
selv om han omsejlede det berygtede Kap sejlere, findes alle facts i den franske bog
Horn på Sydamerikas spids. Det var bitter „Aux limites du possible" af Jean Merrien
ligt koldt, for det var vinter, og han fik — „På grænsen af det mulige" kander han
uvejr undervejs. Men snart blev klimaet sin bog, en titel, der dækker godt!
Almar.

Den 27. juni 1942, mens krigen i verden
var på sit højdepunkt, lagde Dumas ud om
bord på „Legh II", starten fandt sted i
Montevideo, og han vendte tilbage hertil •—
eller rettere til Buenos Aires lige sydvest
derfor —i i august 1943, kun knapt 14
måneder senere.
Fire lange stræk —
Dumas startede altså fra den sydameri
kanske østkyst, og i ét stræk jog han over
Atlanten — de 4200 sømil til Kapstaden
ved Afrikas sydspids. Undervejs blev han
syg og fik en infektion i den ene arm. Vin
den var flere gange næsten stormende,
nemlig styrke 8 og derover — ja, en enkelt
gang nåede den styrke 12, der er lig orkan,
Vito Dumas om bord i sin berømte sejlbåd, spidsgatteren „Legh II".
men båden klarede sig fint trods det hårde
vejr. Med høj røst sang han „Ave Maria"
— og midt i det hele dukkede en spansk
RWWWVV\AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VW\AAAAAAAAA/V\AAA/W2
u-båd op i nærheden af ham. Men han be
høvede ikke assistance, og 16 timer senere
løb han ind i Kapstadens havn.

I
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Den 14. september 1942 startede han her
fra og jog i ét stræk den lange vej fra
Afrikas sydspids, syd om Australien til
Wellington på New Zealand — i alt 7500
sømil! I gennemsnit sejlede „Legh II" 120
til 150 sømil i døgnet. Udelukkende på sejl
Jl
T O R S D A G D E N 14. N O V E M B E R 1 9 5 7 KL. 1 9 , 3 0 PR.
— der var ingen motor om bord.
—• Hvor kommer De fra ? spurgte havne J>
I SELSKABSLOKALERNE . MARKMANDSGADE
kaptajnen i Wellington, da Dumas stod
|J
Der spilles om en masse dejlige fede præmier og alle har chancen for at få
:>
løbet ind.
|I
en med sig hjem.
— Fra Kapstaden i Sydafrika! — Man
jj BILETTER FAS HOS BESTYRELSEN OG I KLUBHUSET
troede, Dumas var forrykt — 7500 sømil
Obs! Intet billetsalg ved indgangen!
!|
på 104 døgn, det lød ubegribeligt! Men det (j
— O G S Å E R D E R B A L B A G E F T E R !
J>
var rigtigt! I Wellington lå der et telegram jj
fra vennerne i Buenos Aires og ventede.
Det lød: „Mangler du penge, så er de rede
for dig". Svartelegrammet lød: „Tak. Stop. ClVIAAfeftAAAAAArøJWlrøVtAJMWWWWIAØWIAAAAAAAAAAAAAAéWIArølft/

j>

afholdes

j;
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kapsejlads
spalten
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nem fingre med. Der er jo også kommet
en del „Kastrup-både" i sidste øjeblik og
bedt om at være med.
Endvidere har nogle sejlere beklaget sig
over løbssammensætningen. I denne forbin
delse må man tænke på, hvor uensartet
bådmateriel der skal sammensættes. Det
er jo f. eks. svært at etablere tilfredsstil
lende løb når der bl. a. kun er tilmeldt
een drage, een w.båd, een femmeter, een
knarbåd og een større spidsgatter. —- Kap
sejladsudvalget er iøvrigt blevet klar over,
at der savnes en tydelig markering, når en
bane skal omsejles to gangs.
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VINTERSÆSON
på

SEJLERSKOLEN
Rigger Hansen startede sit tovværkskursus med 15 elever, vel et mere passende
antal, end det kæmpehold, han havde ifjor,
hvor elevantallet var det dobbelte. Når man
skal tage sig personligt af hver eneste elev,
vejlede og rette hvert eneste stykke ar
bejde, kan det være vanskeligt at nå igen
nem, så ingen sidder og er kørt istå, så de
15 elever, der er på holdet i år, skal nok
allesammen få lært at splejse både langt
og kort og både i wire og tov, og lært
hvorledes man „fortøjrer" sin båd, så den
ikke kan stikke af og gå på eventyr for
sig selv.

Ellers har det været morsomt for os i
dommerbåden at iagttage den ildhu, hvor
med særlig de yngste sejlere er gået til
sagen; men det er desværre kapsejladsud
valgets opfattelse, at en hel del af disse
sejlere ikke har sat sig tilstrækkeligt ind
i vore sejladsbestemmelser. I hvert fald er
*
det ret nedslående, når man, efter at have
sat de respektive signaler i h. t. sejlads
På navigationskurset var en ny mand
bestemmelserne, er blevet stillet overfor et på job'et og vi vil gerne her byde naviga
tilråb som: „Hvilken bane skal jeg sejle, tionslærer Vagn Petersen velkommen i
Med enkeltmandskapsejladsen lørdag d. det kan jeg sku' aldrig finde ud af!"
S.S.F.
28. september 1957 afsluttedes kapsejlads
Men vi håber, at de usikre vil studere
Styrmand Bentsen præsenterede sin af
sæsonen i vor forening.
vort banekort grundigt i vinterens løb.
løser og efterfølger og det blev hurtigt
Det er naturligt, at man ser tilbage på
Kapsejladsudvalget ser også gerne, at klart for enhver, at det ikke var første
den forløbne sæson og stiller sig spørgs.
der fra de aktive kapsejleres side her i gang Vagn Petersen stod over for en sam
målt, om alt har været som det skulle.
bladet fremsættes forslag eller kritik. Er ling sejlere, som var omtrent blanke for
navigationens mysterier.
der
noget, der kan ændres, må vi tage
Vi kan med det samme fastslå, at vi
H. Vagn Petersen er lærer på Naviga
ikke i den sidste halvdel af sæsonen har stilling til det, inden næste sæson.
tionsskolen og har en behagelig frisk måde
været begunstiget af vejret, som gav an
Til slut vel kapsejladsudvalget takke
at omgås folk på, hans dygtighed kan ingen
ledning til forskellige forskydninger af de skipperen Erik Pedersen på vor faste dom
drage i tvivl, og hans pædagogiske evner
planlagte sejladser. Men det centrale er merbåd for hans store hjælpsomhed, og vi
synes at være fremragende. Såvel Bendt
vel nok, om vi har været tilfredse med vore skal iøvrigt her benytte lejligheden til at sen som vi andre kan vist med glæde hilse
sejladsbestemmelser og vort nye banear udtrykke vor påskønnelse af den bistand, S.S.F.s nye lærer velkommen, og eleverne
rangement, og i det store og hele må man der er ydet af de medlemmer, som enten bestemmer nu selv, hvor lidt eller hvor
har stillet deres fartøj til rådighed som
vist sige, at det har virket tilfredsstillende.
meget de selv evner at få ud af kurset.
ledsagerbåd eller dommerbåd, eller som
Der har været mulighed for at afvikle
Velkommen, hr. Vagn Petersen.
Red.
har skænket præmier til vore arrange
de enkelte sejladser indenfor en rimelig
menter.
tid, dels fordi man har haft lejlighed til at
P. K. V. — Einer Olsen.
vælge en passende bane efter vindforhol
Efter afbenyttelse af mastekranen bedes
dene, og dels fordi de mindre fartøjer har
I vende svinget med håndtaget indad, der
kunnet sejle på en mindre bane end de
er allerede flere, der har slået sig ved at
større.
løbe imod det, navnlig om aftenen.
Det har dog vist sig, at det i særligt
friskt vejr bliver nødvendigt at lade pirat
joller og juniorbåde benytte en endnu min
dre bane, end der findes optrukket på
banekortet.

•
„Sejlsportens Venner"s bortlodningsbåd
O. D. 9, som vi sommeren igennem har
haft lejlighed til at beundre, hvor den har
været udstillet, blive vundet af dr. Rowsing,
K. D. Y.t der imidlertid ikke ønsker at gøre
forandring fra W-båd til Knarr og derfor
har solgt den til to H.S.-sejlere. Det vil
sikkert glæde de øvrige Knarr.sejlere, at
båden får hjemsted i København.

Forskellige sejlere har anket over, at de
ikke har vidst, hvem de var sat i løb sam
men med. Kritikken er forsåvidt beretti
ge^ men skal man have fastlagt start- og
løbsind delingen inden afholdelsen af en
De rørste både er begyndt at kravle på
sejlads, må kapsejladsudvalget selvfølgelig
Hvornår ser vi den første Knarr-båd her
kræve, at de fastsatte tidsfrister for til land, — her har bladets fotograf knipset i klubben? Kastrup har allerede en, som
meldelse strengt overholdes, hvilket vi i Martins skiv, før det kryber under dynen flere gange har deltaget i kapsejladsen
den forløbne sæson måske har set lidt igen og sover vintersøvn.
hos os.
C. H.

SSF
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Dansk Motorbåds Union
1932-1957
Selv om 25 år ikke er et langt tidsrum,
kunne der nok have været grund til at
markere dette unionens første jubilæum
ved at udsende en lille beretning om, hvad
de 25 år har bragt unionen og dens med.
lemmer af godt og ondt.
Hier skal der, for så vidt angår det histo
riske kun nævnes, at bådmotorerne begynd
te at komme frem nogle år efter århun
dredskiftet og hurtigt blev genstand for
livlig efterspørgsel, skønt de første eksem
plarer åbenbart har været temmelig spink
le og tillige temmelig lunefulde. Om spin
kelheden vidner en beskrivelse af den før
ste marinemotor, som udgik fra de kendte
svenske PENTA-fabrikker i Skovde. Den
fremtrådte som en 1-cylinders-benzinmotor,
der udviklede siger og skriver 3 hk. (den
blev ikke solgt og kan nu beskues på Stock
holms tekniske museum). Den fik imidler
tid mange kammerater, og nogle af dem
skal endnu være i drift at dømme efter,
hvad der oplyses herom i et jubilæumstilbageblik i „Pentabladet" for januar i år.
— Til illustration af, hvad der menes med
det lunefulde, kan der henvises til nogle
indledningsbemærkninger i et forhandler
katalog fra 1914. Det hedder her at nu er
den tid forbi, da motorbådsfolkene lå på
knæ i deres både og drejede og drejede,
indtil de endelig svedige og udasede rejste
sig triumferende, efter at det var lykkedes
dem at få spilleværket i gang — for en
stund. Nu var der driftssikre og letstarten.
de motorer på markedet, og nu lå vejen
åben for en stigende anvendelse af motor
fartøjer.
Desværre er der ikke mange holdepunk
ter for en bedømmelse af hvad motorbå
dene dengang betød indenfor lystsejladsens
rammer. Af et af Kongelig Dansk Yacht
klub i 1916 udsendt jubilæumsskrift frem
går det, at ca. 60 var motorbådsejere, og
at den ældste af de til klubben hørende
motorbåde var fra 1906.
Motorbådsejerne hørte overvejende hjem
me blandt de mere velstillede elementer.
Skrivelserne viser iøvrigt, at man allerede
da følte sig sig så sikker på maskinernes
ydeevne, at man ikke veg tilbage for at
foretage ret omfattende langture (ingeniør
T. F. Westenholz fortæller således om en
rejse gennem Kielerkanalen med Rotter
dam som mål). — Efterhånden billiggøres
imidlertid fremstillingen af bådmotorer og
efter at krigstidens forstyrrelse var over
stået, begynder motorbådssporten at få tag
i større kredse. Det går nu rask fremad,

og landet over samles motorbådsejerne i
lokale klubber for ved fælles hjælp at for
bedre betingelserne for at drive motorbåds.
sport. Allerede i 1909 var man i Silkeborg
nået så vidt, at man kunne indbyde til et
stiftende møde, og Silkeborg Motorbådsklub er da vistnok landets ældste. Først i
1923 får København sin første „rene" mo.
torbådsklub den stadig bestående Køben
havns Motorbådsklub, der har liggeplads i
Frederiksholms Kanal.
Efterhånden opstår der behov for på
bredere basis at skabe samling mellem
danske motorbådsejere, og i 1932 er for
beredelserne hertil skredet så vidt frem,
at sagfører Arnold Andersen, der havde
været medstifter af og formand for den
netop nævnte københavnske klub, og som
i nogle år havde udgivet bladet „Motor
båden" , kunne indkalde til et stiftende
møde, som holdtes på hans kontor, Gammel
Strand 42, den 15. oktober. Foruden Kø
benhavns Motorbådsklub var Sejlforenin
gen ENIGHEDEN i København, den i
1926 stiftede MOTORBÅDSFORENINGEN
samt tre provinsklubber repræsenterede.
Da Arnold Andersen mødte for to af disse
foruden Motorbådsforeningen, bestod for
samlingen af ialt fem repræsentanter, og
de vedtog efter en kort forhandling at op
rette unionen, hvis første formand blev
sadelmager H. Jul. Hansen. Et udkast til
love var allerede i marts 1932 blevet offentliggjort i „Motorbåden", og det tiltrådtes
nu, efter at der var foretaget nogle få
ændringer. — Det er et spørgsmål, om
unionen var den første i sin art. I et jubi
læumsskrift, som Silkeborg Motorbådsklub
udgav i 1949, omtales i forbigående en
klub ved navn Dansk Motorbådsklub, som
må have været en landsforening, siden man
i Silkeborg i 1913 på årets generalforsam
ling drøftede, om klubben skulle indmelde
sig, hvorved man åbenbart ville få ret til
at føre splitflag. Muligvis er denne klub
blevet opløst i krigsårene, da motorbådssejladsen gik i stå.
Af de ret kortfattede, men under syste
matisk former førte referater, der nærmest
har karakter af protokollater, ses det, at
sekretariatsforretningerne
varetoges af
„Motorbåden", d.v.s. af sagfører Arnold
Andersen, og at unionen lededes af dels et
repræsentantskab, der holdt sit første møde
den 4. februar 1933 i København, dels en
bestyrelse på 5 medlemmer, der valgtes af
repræsentantskabet. I løbet af de første tre
år voksede antallet af tilsluttede klubber
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langsom fra 6 til 10. Derefter begynder
udviklingen at tage fart, og i 1940 omfat
tede unionen 18 klubber. Et stående punkt
på de årlige repræsentantskabsmøder var
fastsættelsen af tid og sted for afholdelsen
af en landsregatta. Det oplyses i 1939-protokollatet, at unionen hvert år havde arran
geret en sådan, og at den sidste, som be
tegnes som overordentlig vellykket, havde
fundet sted i 1938 på Odense Fjord, hvor
marinens fartøj „Kvintus" havde gjort
tjeneste som dommerskib, og hvor præmie
uddelingen var sket ved en fællesspisning
i pavillonen i Næsbyhoved skov. Også i
1939 fik regattaen et smukt forløb, men
så var det slut. Efter at krigen var brudt
ud, måtte det fremstille sig som yderst
tvivlsomt, om motorbådsejerne overhove
det kunne påregne at få benzin. Det lyk
kedes ganske vist unionens nuværende for
mand, direktør Sven Røgind, der var blevet
formand for Københavns Motorbådsklub,
og som i sin egenskab af direktør for „For
enede danske Motorejere" var kommet ind
i det i september 1939 nedsatte benzinnævn,
at udvirke, at motorbådsejerne også kom
i betragtning, da nævnet i efterårets løb
udarbejdede en rationeringsordning, men
de fik kun en kort tid glæde deraf. Da
landet den 9. april 1940 var blevet besat af
den tyske værnemagt, bragtes al motorbådssejlads til ophør.
Under disse omstændigheder måtte unio
nen også indstille sit tidligt indledede ar
bejde for at opnå fritagelse for motorbåds
ejere for at skulle bidrage gennem erlæg
gelse af benzinafgift til vejnettets vedlige
holdelse og udvidelse.
Efterhånden som benzinafgiften blev
mere og mere tyngende, blev myndigheder
ne også mere tilgængelige for unionens
særdeles virkningsfulde argumentation. —
Det lykkedes ganske vist ikke unionen at
opnå ligestilling med landmændene, da disse
i 1954 fik adgang til at bruge „farvet ben
zin" og dermed helt slippe for afgift, men
det var dog altid en indrømmelse, at rege
ringen bestemte, at der fra og med finans
året 1950—51 årligt skulle stilles et beløb
af 150,000 kr. af vejfondsmidlerne til rå
dighed for landets motorbåds, og sejlklub
ber til foranstaltninger til lystsejladsens
fremme. Det var altid et „plaster på såret",
men det rakte ikke langt, og det blev der
for hilst med stor tilfredshed i alle lyst
sejlerkredse, at der ved imødekommenhed
fra den nuværende finansministers side
fandt en fortøjelse til 400,000 kr. sted fra
og med finansåret 1955—56. Det vakte ikke
mindre tilfredshed, at det samtidig bestem
tes, at det beløb, der i henhold til en nær
mere fastlagt fordelingsplan tilkom den
enkelte klub, skulle stå til dennes frie rå
dighed til anvendelse efter klubbens egen
bestemmelse.
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Under forhandlingerne herom arbejdede
unionen hånd i hånd med dels Dansk Sejl
union dels Jydsk-fynsk Motorbåds Union,
og de tre unioner har i forståelse med de
partementet for told. og forbrugsafgifter
nedsat et fordelingsudvalg) der efter visse
af departementet godkendte retningslinier
forestår fordelingen af de årlige tilskuds
beløb. Unionen kan dog ikke slå sig til ro
med det vundne. Den må fremdeles sætte
sig som mål at nå frem til fuld afgiftsfri
tagelse.
Unionen har imidlertid, når den nu går
ind i sit 26. arbejdsår, meget andet på sit
program. Den ser det som en af sine for
nemste opgaver at medvirke til at dygtig
gøre motorbådsejerne, således at de beher
sker søvejsrglerne, har kendskab til navi
gation og i det hele er rustet til at præ
stere godt sømandsskab. Allerede på det
allerførste
repræsentantskabsmøde
var
unionen inde herpåj og den har arbejdet
utrætteligt for at opmuntre klubberne til
at iværksætte navigationsundervisning og
under andre former søge at gøre deres med
lemmer skikket til at klare de situationer,
der kan melde sig under det frie og friske
liv på søen. I sammenhæng hermed har
unionen også appelleret til undervisnings
ministeriet for at udvirke, at ejere af lyst
fartøjer slipper for at betale afgift af
radiomodtagere, der er installeret i båden.
Det er foreløbig ikke lykkedes, men unio
nen håber før eller senere at finde for
ståelse for de sikkerhedshensyn, som har
været bestemmende for os.
Unionen, som nu omfatter ialt 31 klub

UHELDIGT

Foden smuttede på det fugtige agterdæk,
kun det ene ben nåede at få fodfæste på
broen, medens det andet ramlede mod et
bslag på broen og brækkede. Mere skal
der altså ikke til, før man ligger der med
åbent benbrud.
Det var skipperen fra „Start", Jørgen
Nielsen, af alle kendt som „Fejeren", der
var så uheldig en dag, han skulle springe
i land fra sit skib, og nu ligger indpakket
i gips og bander over sit uheld.
Vi vil gerne her give udtryk for vor med
følelse, og sender en beskeden hilsen med
ønsket om snarlig og god bedring.
Red.

Hvis du har tabt dine briller
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ber i alle landets egne, har bevaret sin fø
rende stilling indenfor dansk motorbådssport.
Den foran nævnte formand, der førte
styret i unionens første år, afløstes 1937
af redaktør Fr. Schak, Odensen, og denne
igen 1938 af prøvemester L. Syrik.Hansen,
Odense, der beklædte formandsposten, ind
til sagfører Arnold Andersen, der i nogle
år havde været næstformand) trådte til i
1942. Uden at forklejne de første formænd,
vil det næppe kunne bestrides, at sagføre
ren hele tiden havde været sjælen i unio
nens liv, og det er da ikke mærkeligt, at
han efterhånden kom til at betragte unio
nen som „sin egen". Det kunne måske væk
ke anstød her og der men det forhindrede
ikke, at de unionen tilsluttede klubber på
mange måder gav udtryk for deres tak
nemmelighed overfor ham, da han i 1954
trak sig tilbage. Hans efterfølger blev den
nuværende formand, direktør, docent Sven
Røgind, der siden 1951 havde været for
mand for unionens repræsentantskab og
også var medlem af bestyrelsen.
Med en enkelt undtagelse har de årlige
repræsentantskabsmøder været afholdt på
sagførerens kontor i København (i 1949
forlagdes det til Silkeborg i anledning af
den derværende klubs 40 års jubilæum).
I Sven Røginds formandstid har møderne
derimod været afholdt på skiftende pladser.
I 1955 fandt repræsentantskabsmødet sted
i Helsingør, i 1956 i Randers og i 1957 i
Nykøbing F. efter indbydelse af de stedlige
klubber. Mødet i 1958 vil påny blive holdt
i København.

SÆTTERNISSEN

BERIGTIGELSE

Paragraf 10:

„For at kunne få havneplads i havnen
skal enhver bådejer på forlangende
af havneudvalget aflægge en prøve
for at dokumentere, at han (eller
hun) ikke er ukendt med manøvre
ring af en båd eller møde med et
bevis fra en anerkendt klub, som
siger god for manden (eller kvinden)
i ovennævnte retning."
Ja, således lyder paragraf 10 i forenin
gens love under „Ordensreglementet, hav
nen", revideret 1949. Den udgave af lovene,
jeg pløjede igennem var fra 1943—44, hvor
denne tilføjelse endnu ikke var kommet
med, men Vivi-Olsen har således ret, vi
har en lovparagraf, som skulle sikre, at
ukyndige ikke vovede sig ud i et sejlfartøj
og kom galt af sted.
Så mangler vi bare at loven respekteres,
og at enhver opfatter den således, at den
ikke er vedtaget for at irritere ham, men
ene og alene fordi sund fornuft burde få
enhver til at indse, at den er lavet for at
gavne ham, så vi undgår helt meningsløse
ulykker, som den Vivi-Olsen omtaler i sit
indlæg.

En af vore damer, fru Tove Frederiksen,
er fremkommet med et, efter min mening,
udmærket forslag. Dette går ud på, at
damerne laver en indsamling til fordel for
udsmykning af vort nye klubhus, f. eks.
et maleri, et ur, et sladrekompas eller hvad
nu damerne kan finde på. Tænkt som et
varigt minde om vore damers offervilje for
en god sag. Pløk har med vanlig elskvær
dighed lovet at modtage bidrag.

havde huseret lidt i bladets spalter i sid
ste nummer, — det er jo sådan, at det sid
ste par dage før bladet udkommer står
både trykkeri og redaktion på gloende
pæle, og medens så enhver af os står med
hænderne fulde, ser den lille, drilagtige fyr
sit snit til at flytte om på et par bogstaver,
så der kommer til at stå noget helt andet,
Så når dette læses iler De, mine damer,
eller bytter om på et par linier, så det hele fluks ned til vor digre ven og under navn
bliver volapyk og næsten helt uforståeligt. eller mærke påtegner listen med stort eller
lille bidrag, ganske efter behag, så vi kan
Men både sætteren, faktoren og jeg læser
se, at „end er der piger i nord". Der er
korrektur på bladet to og tre gange, hvad
allerede mange damer, der har givet tanken
sætternissen så finder på efter korrektur deres tilslutning.
læsningen er vi magtesløse over for. Det
Hvis Lillemor ikke skulle læse dette,
eneste vi kan gøre er at springe et par beder jeg jer, mine klubkammerater, gøre
meter op i luften, kyle bladet på gulvet og hende opmærksom på samme.
træde på det, men det hjælper bare ikke
Carl Hillers.
et klap. Det der står der, det står der nu
engang, både det rigtige og det forkerte,

og den eneste trøst er, at den slags ting
*
eller nøgler eller pibe eller andet, så kan ske, ikke alene for vort eget lille blad,
Stof som ønskes optaget i først udkomne
prøv at spørge efter det, du har mistet, men selv for de allerstørste.
Red. nummer af S.S.F.-bladet, må være redak
ovre hos restauratøren. Han har et helt
tøren i hænde senest den 5. i måneden.
lille hittegodskontor for fundne sager.
•
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Tirsdag den 1. oktober
afholdtes juniorafdelingens uofficielle
gene ralforsamling.
Der var mødt 21 juniorer, et ikke altfor
overvældende fint resultat (men jeg håber
det bliver bedre).

Nye medlemmer ^ ~~
L Siuidiy. Se^fe>teum.a.

Bådsmændene var på valg og det syntes
som om juniorerne var godt tilfredse med
Aktive:
Navigationskursus.
det arbejde, disse 4 juniorer har udført,
Hver anden torsdag kl. 19,00 på Sund hvilket jeg også selv syntes var påskønnel
Svend Egon Børresen, Tingvej 43. Kjl.
park skole (første gang var torsdag den sesværdigt.
Vanda.
10. september 1957) klasseværelse nr. 15.
Per Nielsen, Syriensvej 24. Kt. Bambino.
Følgende 4 juniorer blev genvalgt til
Forsøgsvis vil navigationsundervisningen i
Jørgen Ovesen Jørgensen, Lyneborgg. 30.
bådsmænd:
år blive afholdt særskilt for juniorer og
Erik Holmbo Christensen, Sundvej 16.
J 91. Benny Oemig.
seniorer. Tilmeldelse sker første undervis
Kt. Nedda.
J 92. Erik Hillers.
ningsaften.
Rudi Burghardt, Christoffer Allé. Mb.
J 117. Ole Juul Andersen.
Gebyr 5,00 kr.
Susanne.
J 142. Lasse Gustavsen.
Hver junior medbringer:
Finn Arendt, Amager Fælledvej 25. Spg.
Papir og blyant.
Kiwa.
I løbet af vinteren vil der blive foretaget
P. Funder: Praktisk navigation.
H. N. Kristensen, Gladiolusvej 4.
forskellige arbejder på juniorbådene, og du
Internationale søvejsregler (grønt hefte).
Knud Falck Petersen, Italiensvej 72, u. b.
vil af din bådsmand få besked om, hvornår
Bemærk: Det er hveranden torsdag.
Knud Mikkelsen, Saxog. 10 A, mb. Arken.
det er din tur til at hjælpe med, det bliver
Alle juniorer kan deltage i dette kursus,
Bernhard Sørensen, Henrik Ibsensvej 24,
sandsynligvis et par søndag formiddage
mb. Number One.
uanset om de tidligere har gennemgået
eller lørdag eftermiddage, mød op, når man
navigationsundervisningen og uanset om
beder dig komme og være med til at gøre Juniorer:
de er så unge, at de endnu ikke kan blive
bådene så velholdte og pæne som muligt.
Frank Olsen, Glamsbjergvej 62.
førere. Der vil under undervisningen blive
Hvis du ikke ved hvad båd du er på, så
Ole Pedersen, Wittenberggade 22.
lagt særlig vægt på kompas, navigering
kig ned i klubhuset, der hænger en liste
på søkortet og søvejsreglerne.
over alle juniorerne.
Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
Den sidste y2 time hver undervisnings
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
aften gennemgås de internationale kap
Dørdag—søndag den 12. og 13. oktober udkomne nummer af S.S.F. Protest skal
sejladsregler.
rigges bådene af, alle juniorerne møder op skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14
Husk det er en betingelse for at blive
en af disse to dage og hjælper til med af dage efter offentliggørelsen.
fører, at du har bestået navigationsprøven.
rigningen.
Kammeratskabsaften.
Hveranden Torsdag kl. 19,00 på Sund
park skole (første gang torsdag den 17.
oktober 1957) klasseværelse nr. 15.
Disse aftener vil fortrinsvis blive brugt
til kammeratligt samvær diskussioner og
foredrag. Alle juinorer bør møde op her og
bevare kontakten med kammeraterne hele
vinteren igennem.

Venskabspokalsejladserne.

Tovværkskursus.
Hver mandag (første gang mandag den
7. oktober 1957) afholdes tovværkskursus
under vor tovværkslærer rigger Hansens
ledelse.
Mødested: Sundpark skole kl. 19,00.
Alle juniorer bør møde op her for at lære
knob og splejsninger, således at vi undgår
alle utacklede ender og kællingeknuder om
bord i juniorbådene.
Husk, hvis du vil være fører, skal du
også have deltaget i dette kursus.

Sejladserne om skolebetjentens pokal for
juniorer i S.S.F. blev ikke begunstiget af
vejrguderne, og blev derfor ikke den helt
store sukces.
Lørdag den 28. september sejledes de to
første sejladser i meget hård luft.
Vindere blev i første sejlads J 117 „Calle"
ført af Erik Hillers, og i anden sejlads J
117 „Calle" ført af Ole Juul Andersen.
Sejladserne om søndagen, der afvikledes
i regnvejr og omskiftende let vind, således
at der ikke i nogen af sejladserne blev et
regulært kryds. Første sejlads vandtes af
J 92 „Ludvig", ført af Lasse Gustavsen,
anden sejlads af J 142 „Claus" ført af Val.
ther Andersen.
Desværre er vi ikke i år i stand til at
afvikle finalesejladserne, men disse vil
bliv afholdt en af de første søndage til
foråret.

Fra flere sider har man udtalt sin for
undring over, hvorfor vi dog ikke inviterede
nogle flere gæster med den 10. august, da
der jo var både nok, som sejlede tomme, —
hertil er kun at sige tak. Tak fordi så man
ge bådejere meldte sig og stillede deres
skib til rådighed, — men efter samråd med
vor restauratør enedes man om ikke at

invitere flere, end vort beskedne klubhus
kunne rumme, for selv om havet er stort
og bådene var mange, så skulle vi jo også
gerne kunne være i klubhuset bagefter.
Men til næste år har vi bedre plads, •—
mere husrum, — og hjerterum har vi jo
aldrig savnet i Sundby.
Red.
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DEN RIGTIGE

købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Alt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
L I N G E R I OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21,10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål . - _A
også til damer 43r50

11,50

Yacht Club huer ..
fra
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

Køjesække
fra

14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning i arbejdstøj

J. P. BACHER
SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

GIK DER EN RUDE?

GULF

TANKANLÆGET

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ

PA HAVNEN

Vermlandsgade 82 — Amager 7099

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635

til
SU. 866

den

billigste

pris

ER ÅBENT HELE DAGEN
OG DEN HALVE NAT

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

Å BOGTRYKKERI

BENZIN - PETROLEUM - SOLAR

AMAGER

OLIE - OLIEBL. BENZIN - KNAL
LERT BENZIN - PETROLEUM TIL
KAHYTSLAMPE

OG

PRIMUS

-

SMØREOLIE M. M.

OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

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

GRØN&WTTZKE
Assurance

B. NIELSEN
TINGVALLA ALLE 14 - SUNDBY 288 x
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FRA BYGGEPLADSEN

Så er vi altså så langt, — og det vil sige,
at de to gavlvægge og hjørnerne af den
store sal er muret op, der er sat af til vin
duer, og kaminen eller pejsen, er fulgt med
op og snart klar til at putte et par pinde i.
Da vi besøgte byggepladsen var man ved
at støbe betongulvene over det hele, og
skulle til at begynde at mure bagvæggen
til alle de mindre rum op, restauratørlokale,
bestyrelseslokale, bestiklukaf osv. osv., og
det var interessant at se, hvor vort nye
klubhus var vokset og havde udviklet sig
siden sidst vi var der nede. Hvis ellers

vejrguderne ville være os nådige, skulle
vi vel næsten kunne holde rejsegilde endnu
i år? —
Vandledning og kloak er jo forlængst
lagt ned og hullerne fyldt til igen, man var
også ved at støbe fundament til vor flag
mast, som kommer til at stå lige ud for
midterbroen, og det bliver altså her, synligt
fra ethvert sted i havnen, vi skal sætte vor
stander, når vi indleder sæson 1958 og sam
tidig indvier vort nye hus.
Det bliver en stor dag, og vi har lov til
allerede nu at tage glæderne på forskud

og beundre de mænd, som har taget initia
tivet til, at vi fik begyndt og kom i gang,
for det kræver vel egentlig ikke så lidt mod
og fremsynethed at starte et byggeri, vi
alle vil få både gavn og glæde af, og man
kan vist roligt påstå, at det bliver et hus,
hvori vi alle vil føle os godt tilpas, hvad
enten vi kommer i arbejdsøj for at spise
vore medbragte klemmer, eller vi stiller
med humørsløjfe og pige for at more os
sammen, når der kaldes til fest.
Red.
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DE FAMØSE HAVNEPENGE
Det var en ordentlig pøsfuld, redaktøren
serverede for os i sidste medlemsblad. Det
vil med andre ord sigei at alle havnene,
med undtagelse af Helsingør, her på dansk
side på det nærmeste har fordoblet havne
pengene. Jeg forstår ikke, hvorlænge vi
lystsejlere skal blive ved med at finde os
i dette, man plejer jo anstændigvis at for
handle med de interesserede parter inden
sådant skridt tages.
Hvorfor i alverden skal turister i det hele
taget svare en afgift, fordi de tilfældigvis
kommer sejlende, kommer de ad landevejen
og parkerer på havnepladsen er det gratis.
På Limfjorden og mange andre danske
havne, er havnepenge et ukendt begreb,
der bliver vi sejlere modtaget som velkom
ne gæster, og dem tager man som bekendt
ikke betaling af. Ja mange steder bringes
både avis og morgenbrød ombord. Det der
er sket de fleste steder, er vel dette, at
fiskeriet og skibsfarten er gået tilbage og
så lader man ganske simpelt lystsejlerne
betale gildet. Hvis endelig de pågældende
havnes økonomi er så dårlig, hvorfor så
ikke lade de biler, der parkerer på havne
pladserne betale deres part.

På den anden side Sundet ser de jo helt
anderledes på spørgsmålet, så det bliver
vel der vi skal hen på week-end og ferie.
Hvorom alting er, jeg synes det var på
tide, at Københavns Sejlunion vågnede op
og tog sig af sagen, eventuelt i forbindelse
med Dansk Sejlunion og de pågældende
klubber.

Torskegildet

Cirka fyrretyve, veloplagte og sultne
medlemmer af Sundby Sejl-Forening satte
sig til det veldækkede bord og gik løs på
lige så mange kilo kogt torsk, — det blev
et par gode gammeldags pund til hver for
uden bjerge af kartofler og strømme af
sauce, — både i kander, skåle, flasker og
Med hensyn til fartøjer med fast anker glas, — og vi sad faktisk og havde det
plads er sagen jo lige så grel. Jeg synes hyggeligt og rart med hinanden, torskene
det kunne være morsomt at sammenligne og vi andre.
deres afgifter med vore. Jeg giver kr. 60,00
Robert Frisch havde udsmykket lokalet
om året her i S.S.F, i pågældende havne med nogle morsomme og fornøjelige situa
er prisen kr. 180,00, altså det tredobbelte og tionsbilleder fra lystfiskerturen i Sundet,
for motorbåde og spidsgatterne endnu mere. da fiskene blev fanget, og Pløk havde ladet

Jeg synes dette maner til alvorlig efter
tanke hos de heldigvis relativt få, der kvier
sig ved ekstrakontingentet til vort nye
klubhus. Husk vi har en tryg og rolig havn,
moderne ophalingsgrejer, lys og kraft,
motor-, junior- og masteskur, plads til pri
vate skure, vort gamle klubhus eventuelt
til hobbyrum om vinteren og sej ltørring om
sommeren, nyt moderne klubhus, et første
klasses medlemsblad med en endnu mere
førsteklasses redaktør. Sidst og ikke mindst
25 års leje på hele herligheden, og så er det
vort eget, uden utidige nysgerrige på
Noget helt andet er, jeg tvivler stærkt molerne etc.
på, at lystsejlernes havnepenge overhovedet
Og hvad har klubberne i de ovennævnte
spiller nogen som helst rolle i de pågælden
havne,
— så godt som intet af førnævnte
de kommuners millionbudgetter. Parke
rings- og campingpladser er anlagt for goder. Havnene er med visse vinde meget
bilerne, men havnene så sandelig ikke for urolige, det har vi alle prøvet. Kun Dragør
lystsejlerne. Tænk når vi ligger i de for og Rungsted har klubhuse, selvom disse
skellige havne, bogstaveligt talt oven i ikke tilnærmelsesvis kommer på siden af
hinanden, og det blæser op fra bestemte vort det nye, ingen har skure til det ene
hjørner. Hvor megen lak og hvor mange eller andet formål og så fremdeles.
fenderlister er der ikke gået med i købet,
det kan de fleste af os vist tale med om,
for slet ikke at tale om forhalinger både
dag og nat. Bilerne ville vist betakke sig
for slig behandling.

Jeg synes tit og ofte vi er for slemme til
at pukke på vor bestyrelse og de forskellige
udvalg. Disse mennesker er jo nu engang
ikke det danske folketing med store løn
ninger og pension, når de bliver smidt ud.
Nej de får, med undtagelse af frikontin
gent, intet, men bruger deres fritid til at
arbejde for os, og jeg misunder dem ikke.
Det er et meget utaknemmeligt arbejde
mange gange. Kritik skal der selvfølgelig
til, men husk den skal være berettiget, det
kniber mange gange ikke så lidt for os at
forstå.
Carl Hillers.

Nej- je& tror vi skal skønne på de gode
forhold vi har. Meget få danske klubber
kan følge med her, og så er vort kontingent
ikke større end andre sundklubbers selv
om vi tager det ekstra med.

trykke en lille beskeden sang på et par
meters længde, og den rystede vi os sam
men på og skiftedes så til at optræde for
åben mikrofon aftenen igennem.
Et helt igennem vellykket arrangement,
som Gerda og Pløk skal have ros og tak
for, og hyggepianisten sørgede for de nød
vendige synkopéer, når vi parvis følte trang
til at traske en tur, forlæns, baglæns eller
sidelæns hen over parketgulvet, — en vir
kelig hyggelig aften hos et lige så hygge
ligt kropar.
Rollo.

*

Kassereren

træffes

Hver fredag kl. 19,30—21,00,
Højdevej 39.
Husk postgiroen: 56516.
Ved indbetaling opgiv medlems.nr.
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MERE HENSYN
I oktobernummeret af vort blad er under
overskriften „Vis hensyn", optaget et ind
læg fra Sundby Kajakklub, hvori omtales
en episode, der fandt sted den 5. september
i den gravede rende, der fører til og fra
Sundby Sejl-Forenings havn. Jeg skal her
straks oplyse, at det var underskriveren af
nærværende artikel, der førte det pågæl
dende fartøj, og ikke som af kajakklubben
anført et af „sejlforeningens bestyrelses
medlemmer". Kajakklubben burde, efter
min mening, ikke i sin artikel havde sat 3
personer under mistanke (der er kun 3 be
styrelsesmedlemmer i S.S.F. der har motor
båd), men enten have udeladt omtalte be
mærkning, eller tydeligt have angivet,
hvem der sigtedes til. Det hensyn burde
S. K. have vist.

der kunne give mig færten af, at noget sær
ligt fandt sted, men måske var det min
fejl, at jeg ikke kunne se det, men så
„kajakminded" er jeg ikke blevet endnu,
derimod har såvel jeg som andre sejlere i
S.S.F adskillige gange været ude for, at
kajakroere forsøger på sporten at „smutte"
foran et andet fartøj, uden vel at være klar
over, hvilken risiko de udsætter sig for, så
hvornår det er sporty konkurrence, og
hvornår det er „smuttesport", er svært for
en ganske almindelig sejler at afgøre.

SIDE 3

YACTFLAGET og indregistrering af
lystfartøjer
(I Politiken har vi læst:)
Ene af alle uden for de statslige institu
tioner har sejlsportsfolkene siden engang
i forrige århundrede haft tilladelse til at
føre splitflag.

Hidtil har dette formelt krævet et an
dragende, men dette er ikke mere nødven
digt, meddeler statsministeriet. Splitflaget
skal fortsat være forsynet med bogstaverne
„Y. F." i gult på den øverste firkant nær
Da jeg endvidere af artiklen kan forstå,
mest stangen.
at man i S.K. ikke er helt på det rene med
efter hvilke regler, der sejles i bl. a. vore
I forbindelse med ovenstående erfarer vi,
farvande, skal jeg her oplyse, at kajak
roerne havde vigepligt for mig efter ikke at Skibstilsynet med lystfartøjer ophører
mindre end 2 regler, nemlig: for det første fra 1. januar næste år, således at det frem
Om selve episoden kan der siges adskil reglen om, at et fartøj, der passerer på tidig bliver sejlklubberne selv, der skal af
ligt, og jeg skal i det følgende give mine tværs af en afmærket rende, har ubetinget gøre, om et fartøj er et „lystfartøj i yachtkommentarer til det passerede.
vigepligt for et fartøj, der befinder sig mæssig stand" og værdig at føre yacht
I en opstået situation, må det vel altid under passage på langs af renden, for det flaget.
Der bliver sikkert nogle problemer der,
bero på et skøn hos føreren af det pågæl andet reglen om, at et fartøj, der har et
dende befordringsmiddel, hvordan der skal imod sig kommende fartøj på sin styrbords for „enhver so synes jo bedst om sine grise"
reageres, og jeg havde i omtalte situation, side, skal vige (herfra undtagen rene sejl — og hvad med en fiskerbåd, som udeluk
på et minium af tid, 2 muligheder at vælge fartøjer, for hvilke særlige regler er gæl kende bruges til lystsejlads? løvrigt fore
kommer det os at være en skam at tilsynet
imellem, enten at forsøge at stoppe mit dende).
med lystfartøjer ophører, for der var dog
fartøj, eller at forcere min fart.
Det er rigtigt, at der skal vises hensyn,
Den første mulighed var efter mit skøn men først og fremmest må de for sejlads en vis betryggelse i, at kyndige folk havde
den dårligste, idet sandsynligheden for en gældende regler overholdes, hvis ikke al sagt god for det skib, man sejlede med, og
kollision ville være blevet større, såfremt sejlads skal ende i virvar, og enhver der selv om man måske bandede sagte, når
jeg havde forsøgt at stoppe, da man ikke, dyrker sport til søs under den ene eller skibstilsynets folk fandt en gammel red.
hvad formentlig kajakroere ikke helt er anden form, skylder vel i høj grad andre ningskrans for tung, forlangte at se både
klare over, på et kort øjeblik kan stoppe et sejlende det hensyn at kende de mest ele pumpe og pøs, og stillede mange og nær
gående spørgsmål, så fik man dog også tit
fartøj på omtrent 6 t., når det bevæger sig mentære søvejsregler.
et par gode råd med på vej, og man var,
med en fart af ca. 3 sømil, rent bortset fra
Jeg vil endelig, inden jeg slutter, bemær trods alt, glad for at få ubrugelige og
den risiko, der ved at lægge fartøjet „dødt"
ke,, at S.K. kunne komme ud over ovenfor uhensigtsmæssige ting udskiftet, og split
i renden, er tilstede for ret hurtigt at drive
omtalte problem, ved at vise sine kaproere flaget var en borgen for at grejet om bord
ind på grund, med deraf følgende risici for
det hensyn at lægge mållinien for deres var i orden og at intet manglede.
beskadigelser af skrue og maskineri.
kaproningsbaner på et sådant sted, at man
Både på over 4 tons skal vist fremdeles
Denne risiko ville jeg ikke løbe, så meget
undgår at skulle passere den gravede rende
være indregistrerede og føre tilsynsbog,
mere som jeg havde rettighederne på min
til S.S.F.s havn. Denne rende er anlagt for
men alt det får vi nærmere besked om,
side, hvilket jeg skal komme tilbage til
at skabe mulighed for besejling af havnen,
således at vi kan være helt orienterede
senere i artiklen, og herefter var kun den
og kan ikke, hvor meget man så end taler
inden næste sæsons begyndelse, og have
sidste mulighed tilbage, nemlig at forcere
om at vise hensyn blive en del af en kap.
viderebragt det gennem bladet.
Bed.
min fart for at komme forbi kajakroerne.
roningsbane for S.K.s medlemmer, disse
Det skal for fuldstændighedens skyld be
må, ligesom S.S.F.s kapsejlere må det i
mærkes, at jeg intet aner om, at S.K. af renderne i Sundet, respektere de engang
holder ugentlige kaproninger, og på de på
gældende regler for sejlads.
gældende roere kunne jeg i hvert fald ikke
Denne sag er herefter for mit vedkom
se, at man var midt i en forrygende slut
T. Sparre.
spurt, idet der ikke var særlige kendetegn, mende uddebatteret.
###################################/#########^##########^ W###############################################################

På generalforsamlingen
efterlyste formanden et par friske med
lemmer, som ville og kunne hjælpe fest
udvalget med forskellige småting i forbin
delse med foreningens festarrangementer,

folk med ideer og lyst til at tage et tag
og gøre en indsats, og det har vi egentlig
trængt til længe.
Vi bringer hermed opfordringen videre
til de få, som ikke overværede generalfor
samlingen, men som måske alligevel har
lidt interesse for deres forening og ikke er

bange for
merne op,
fonen og
nemt, og
altid se i
ikke.

at smide jakken og smøge ær
— man behøver blot tage tele
ringe til formanden, det er så
hans telefonnummer kan man
bladet, det er da osse nemt —

*
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Fra generalforsamlingen

Sejlerliv
Af ROLLO

„Du, nu skal du se, nu har vi saftsuseme
fisket hele øens telefonforbindelse med om
verdenen, — ja vi er faktisk i stand til at
hale os hele vejen hjem i kablet."
Jeg kunne ikke lige i første omgang for
stå, hvad det var han sagde, Maleren, han
lå oppe på fordækket med hovedet ud over
siden og baksede med ankeret, jeg kunne
ikke forstå, det kunne være så besværligt,
i sand og så den smule vand.
„Du, den er møg gal, vi har fisket et
kabel, enten kommer vi til at kappe anker
tovet eller også kablet, —- hvad mener du ?"
Han så opgivende ned på mig og vidste
øjensynlig ikke sine levende råd.
„Tag en hækkesaks og klip kablet over,"
svarede jeg uden at tænke nærmere over
det, men så begyndte en mand oppe på land
at protestere højlydt. Han besværede sig
over halvfjollede lystsejlere, som bare kom
og ødelagde øens telefonkabel og stak af
igen, og han sluttede med at betro os, at
han havde noteret sig bådens navn og
hjemsted, og at vi nok skulle høre nærmere,
hvis det viste sig, at kablet havde taget
skade.
Maleren havde rejst sig op på knæene
og lå og lyttede til den vrede mands vel
talenhed med åben mund, og da denne et
øjeblik holdt inde for at trække vejret,
vendte Maleren sig halvt mod mig: „Du,
der skal du se, der har vi selveste øens
ypperstepræst eller guvernør, — du må
kalde mig en hollænder, hvis ikke han er
en uægte søn af negerhøvdingens datter og
en hvalfanger, som er strandet her på øen,
kan kunne været en meget fin mand i dag,
hvis ikke han var blevet forbyttet i Kon
gens Have, han
"
Manden deroppe studsede. Det var alt
for stor en mundfuld for ham at sluge,
inden den blev tygget grundigt igennem,
han stod længe og forsøgte at finde et pas.

NR. 11

sende svar, og imens havde Maleren og jeg
ved fælles hjælp og en bådshage fået løftet
kablet, taget ankeret af og droppet kablet
igen med et snuptag. Nu drev vi ind på
siden af en stor pram.
„Kom lige lidt, sømand." Maleren så op
på manden og vinkede ivrigt ad ham. „Når
vi nu får hængt gardinerne og og skøderne
danser hen over dækket som vilde slanger,
kan du så ikke lige tage fat i vantbardu
nerne og løbe os i gang, ellers kommer vi
aldrig klar af prammen og din forbandede
ø, — men gå nu ikke hen og fald i vandet
eller drat ned i hovedet på os, for hvis du
først befinder dig her om bord, er der ingen
omstigning, og du kommer minsæl med til
Kongens by, om du kan lide det eller ikke."
Hvad enten det nu var Malerens over
talelsesevne eller udsigten til at blive af
med os på en pæn måde, så sprang manden
virkelig ned på prammen og fik os skubbet
i fart, og medens jeg samlede storskødet
i hånden og fik styr på skuden, gav Male
ren sig til at hægte fokken på. Han slog
hilsende ud mod manden oppe på prammen
og råbte: „Tak for besøget, kammerat,
kom snart igen, — men sæt hellere et
kabelskilt op, for ingen djævel kan jo da
ane, at I har været så fiffige at lægge jeres
telefonkabel lige ind gennem havnen på en
halv meter vand, jeg skal sørge for, at det
kommer i „Efterretninger for søfarende",
— god hjemtur."
Da vi var godt på vej ud gennem den
lange rende med de begroede undervands.
sten, og Maleren kom ned og satte skødet
fast spurgte jeg ham, om han egentlig
vidste, hvem den vrede mand var.
„Næh," svarede han frimodigt. „Men
næste gang vi anløber hans ø, sætter vi
sørøverflaget og gør kanonen på fordæk
ket skudklar, —< for at imødegå eventuelle
overraskelser fra hans side."
Rollo.

Et forslag kan vendes og drejes så længe,
at det til sidst er helt ukendeligt, men bli
ver man så bare ved med at vende og dreje
videre pa det, ender det som regel med at
nå helt tilbage til sit udgangspunkt og lig
ne sig selv til fuldkommenhed, — og sådan
kan man vist godt sige, det gik med ViviOlsens forslag til generalforsamlingen.
Man ligefrem trængte Olsen op i en krog
og fik ham til at trække sit forslag tilbage,
og så stemte man om og vedtog nøjagtigt
det, Olsen havde foreslået, kun med den
lille forskel, at man kun kunne regne med
600 medlemmer, medens Olsen havde reg
net med 700, idet vel juniorer, passive, æl
dre kontingentfri og æresmedlemmer blev
trukket fra, — men om medlemmerne blev
opkrævet en ekstra krone, eller man tog
denne af kassen, kan vel være hip som hap,
det blev i alle tilfælde en krone pr. aktivt
medlem, — nøjagtigt hvad Vivi-Olsen havde
foreslået.
At så vor dygtige og regnskabskyndige
kasserer simplificerede hele spørgsmålet,
så det blev nemmere og mere overskueligt,
rent regnskabsmæssigt, og at vor formand
mente vi på anden måde måtte finde ud
af, hvor vi skulle finde kronen til formålet,
gør i hvert fald ikke Olsens indsats mindre,
og så vidt jeg kunne bedømme forsamlin
gens indstilling, var ingen imod det, der
blev foreslået og vedtaget, og det kan jeg
jo kun glæde mig over og sige tak for, —
specielt til Vivi-Olsen, som rejste spørgs
målet.
Thorkil Langelund.
•
Det er stadig forbudt at cykle på havnen,
og det er hverken særligt mandigt eller
særligt modigt at trodse forbudet, man af
slører i hvert fald ikke nogen af sine bedste
egenskaber ved at gøre det, •— tænk om
man pludselig tog sin stædighed med til
Sverige og ville blæse på deres venstrekør
sel, men tog sig ret til at køre, som det
passede en. —
Land fly eller skik følge, — og nu har
vi altså indført den skik i Sundby SejlForening, at vi retter os efter de love, man
vedtager på generalforsamlingen, —< men
skulle man være så uheldig at komme til
at forårsage en ulykke, eller skulle man
selv ligge og komme noget til i misforstået
storhedsvanvid, så skal man i hvert fald
ikke regne med, at hverken foreningens
eller ens egne forsikringer holder en ska
desløs — tværtimod. Det kan blive en lidt
halvdyr stændighed.
Red.

•
Til Gosta Øbergs forslag oplyste forman
den, at der er ved at blive udarbejdet pla
ner og regler for afbenyttelsen af el-værktøj og maskiner, således at Øberg foreløbig
ville forholde sig afventende, og ikke øn
skede sit forslag behandlet.

SSF
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godt være vidt forskellige. De indbyggede
dele kan jo ikke ses.
Tændrør fremstilles nu i mange varieren
de typer og former, bl. a. skærmede tænd
rør der ikke forårsager radiostøj, men
tændingsgevind er dog standardiseret, selv
om de forskellige tændrørsstørrelsers ge
ner, der opstod i flyvemotorer. Ved den
vind varierer fra 10 mm til 7/8".
mindre hårde behandling, som rørene var
Gevindlængden varierer også afhængig
udsat for i biler, fungerede porcelænet dog
af cylinderdækslernes tykkelse. Endvidere
helt godt.
Mica havde bedre isolerende egenskaber findes nu tændrør, der er udført som en
ved høje temperaturer, og var ikke så til helhed, der ikke lader sig skille ad uden
bøjeligt til at revne, men det var desværre ødelæggelse, og i en udformning, der lader
tilbøjelig til at opsuge olie, fugtighed og sig skille ad for rensning.

Tændrøret At sindbad

og motorens gang

Endskønt tændrøret er en relativ lille del
af en benzinmotor, er det dog- langt fra at
være en betydningsløs detaille. Det fylder
ganske vist ikke ret meget, men det må dog
siges at være den mest vigtige bestanddel,
fordi motorens helt korrekte funktion er så
absolut afhængig af tændrørets tilfredsstil
lende virkemåde.
Tændrørets kvalitet i dag er så langt
bedre, end det var for blot få år siden, at
mange bilister overhovedet ikke skænker
det en tanke, og at det er en kvalitetsvare
fremgår endvidere af, at man aldrig kom
mer ud for et nyt tændrør, der ikke er
fejlfrit, endskønt de fremstilles i umåde
lige antal. F. eks. fremstilledes der omkring
1950 verden over ca. 300 millioner stykker.
Af tændrørets historie kan nævnes, at
den første motor med „gnisttænding" op
fandtes af M Lenoir i 1860. Det tændrør,
der anvendtes i denne maskine havde en
elektrodeafstand på en halv tomme, tændingstidspunktet var under motorens gang
stærkt varierende, og motoren kunne dårlig
nok overvinde sin egen friktion.
Da der omkring 1900 fremkom udskifte
lige tændrør, som vi kender dem i dag, lod
disses udformning og driftsikkerhed meget
tilbage at ønske, og da stempelringene på
samme tid endnu ikke havde overstået
deres børnesygdomme, var kompressionen
elendig, og dette gav anledning til, at
stemplerne ligefrem pumpede smøreolien
op i kompressionsrummet, og begge disse
forhold resulterede i, at tændrørene blev
fugtige af olie eller koksede stærkt til. For
at slippe for disse uheldige forhold frem
kom der i den første del af århundredet et
utal af varierende konstruktioner.
Under den første verdenskrig var flyve
maskine-motorernes tændrør forsynede med
isolation af porcelæn eller mica, medens
der samtidig i motorkøretøjer oftest an
vendtes stealite-isolation — således kaldet,
fordi mineralet stealite (sæbesten) brugtes
i stedet for enkelte af de mere almindelige
porcelænsingredienser. Mange andre isola
tionsmaterialer forsøgtes, de fleste dog
uden nogen større sukces.
Omkring 1920 forsøgtes tændrør dels
med ismeltet glas, dels med knust micaisolation (der dog var næsten umulige at
holde gastætte) som isolationsmaterialer,
og på dette tidspunkt fremkom konstruk
tioner, der var forløbere for vore moderne
1 og 2 delte rør.
Mica var i tyverne porcelænet overlegent,
porcelæn og glas var tilbøjeligt til at revne,
med deraf følgende strømovergang, især
som følge af de store temperaturvariatio

forbrændingsprodukter mellem de sammenspændte micaskiver. Den dårlige varmeled
ningsevne for mica voldte store vanskelig
heder med at holde rørene kolde nok.
Omkring 1940 var forbrændingstempera
turerne i motorerne kommet så højt op, at
der af tændrørenes isolation krævedes evne
til at modstå ca. 550° C. Ved så høj tempe
ratur nedbrydes mica, så den mister såvel
sin gode isolationsegenskab som andre
fysiske egenskaber. Højere kompressions.
tryk, som nu anvendes i moderne motorer,
forliges dårligt med micas evne til at op
suge fugtighed, da mica væsentlig består
af silicater, som let angribes af blyforbin
delser fra brændstoffets forbrænding og
derunder danner bly-silicat-glas, der har et
ret lavt smeltepunkt. Dette materiale har
en udmærket isolationsevne ved almindelig
stuetemperatur, men er desværre en god
elektricitetsleder i varm tilstand. Dette var
grunden til mica-tændrørenes svigtende
tænding ved højere temperaturer.
Da man, som nævnt, omkring 1940 be
gyndte at fremstille højere belastede moto
rer og derfor samtidig — for at forhindre
tændingsbankning — forøgede tilsætningen
af tetraetylblyopløsning i benzinen, måtte
man se sig om efter et bedre egnet isola
tionsmateriale til tændrørene, og man fandt
da efter omfattende forsøg med forskellige
slags keramik frem til en keramiktype, der
opfyldte de stillede krav til både god isola
tion og modstandsdygtighed overfor varme.
On overgang var keramikisolatorerne
glaserede overalt. Tændingsendens glase
ring skulle forhindre vedhængning af kul
stof, men dette måtte opgives, da glasrin
gen uheldigvis blev angrebet af blyilte fra
forbrændingsgassen.
Den ydre ende glaseres dog fortsat for
at forhindre fugtighed og snavs i at sætte
sig fast og danne kortslutning af røret,
hvorved tændingen svigter.
Den glaserede overflade er let at holde
tør og ren ved aftørring med en klud.
Det moderne tændrør skal udføre samme
funktion som sine forgængere, blot under
betydeligt vanskeligere forhold. Derfor
tages der nu hensyn til tændrørets størrel
se, form og placering, og selv om tændrør
tilsyneladende er ens, kan udformningen

Ligeledes fremstilles tændrørene nu som
såvel „varme" som "kolde" rør. Hvilken
type, der skal fortrækkes, er afhængig af
motorens udførelse. Forskellen på et varmt
og et koldt tændrør er bestemt af den vej
længde, varmen skal gennemløbe fra cen
tralelektroden til cylinderdækslet. En kort
varmeovergang giver et koldt rør, medens
en lang modsat giver et varmt rør.

Kravet til et tændrør må være, at det
under de givne arbejdsforhold skal have en
temperatur af midterelektroden, der er høj
nok til at holde elektroden fri for koks.
afsætning, og lav nok til at forhindre for
brænding af denne.
Om et rør egner til til den forhånden
værende motor kan bedømmes af rørets
udseende efter kørslen, men skal bedøm
melsen være noget værd, må berigtigelsen
foregå efter kørsel med såvel normal be
lastning som normal arbejdstemperatur.
Sker den efter kørsel med lav belastning
og derfor „kold motor" giver den let et
forkert billede af tændrørets egenskaber.
Tilfredsstillende virkning af tændrøret
kendetegnes i almindelighed ved, at isola
toren er overtrukket med et blødt, løst,
lysebrunt pulver. På enden af gevindet kan
der til tider findes et let lag af lidt sod, som
let lader sig aftørre med en klud. Elektro
derne skal være grå. Indeholder benzinen
tetraetylbly, kan dette give et grågult til
brunt, pulveragtig overtræk på isolator og
elektrode.
Arbejder tændrøret for koldt, vil dette
vise sig som en sodafsætning på isolator
og gevindende. Denne sod kan endda stam
me fra benzinen eller smøreolien. Et mat
sodovertræk skyldes sædvanligvis ufuld
stændig forbrænding. Medens et for koldt
arbejdende tændrør kan være årsagen, kan
dog også andre faktorer spille ind, såsom
for lav arbejdstemperatur, slidte (utætte)
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stempelring-e dårligt virkende ventiler eller
en alt for fed blanding på grund af dårligt
virkende karburator. Alle mekaniske mulig
heder bør derfor først eftergås, da man
ikke kan forvente at opnå fuldstændig for
brænding ved at skifte til et varmere tænd
rør, hvis en eller flere af de nævnte meka
niske fejl forefindes.
Selv et korrekt tændrør kan findes til
sodet, hvis eftersynet foretages lige efter
en periode, hvor motoren har kørt under
sådanne forhold, at normal arbejdstemperatur ikke er nået.
Et tændrør, der svigter på grund af
smøreolie, som er „pumpet" op af stemplet,
vil vise en hård, blank, til tider våd, afsæt
ning på tændrøret. Smøreolie på tændrøret
vil efterhånden forkulle, og når der har
dannet sig et passende lag på isolatoren,
kan dette lede strømmen over til gevind
stykket, hvorved tændingen svigter. I dette
tilfælde kan et varmt tændrør være en
midleridig hjælp.
Et for varmt arbejdende tændrør vil vise
sig som en tør hvid eller gråbrun belæg
ning på isolatoren, medens elektroderne
hurtigt vil vise tegn på forbrænding,
således at elektrodeenderne vil være flos
sede, revnede eller biasede. Indeholder ben
zinen bly, kan elektroderne være dækkede
af en mørk) blank belægning, til tider
visende sig som blanke småkugler med far
ve varierende fra gulbrun til sort.
Et lettere tilfælde af for varmt arbej
dende rør med benzin tilsat blyforbindelse
viser ingen revner i keramikken, kun gan
ske let tæring af elektroderne og et letfarvet, tørt pulverovertræk. Et sådant
overtræk vil i sig selv ikke influere på
tændrørets korrekte funktion. Først en
endnu højere temperatur, der kan få over
trækslaget til at smelte og derved gøre det
elektrisk ledende, eller ved en opblanding
med kulstof (sod) vil få tændrøret til at
svigte.
Sindbad.
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Fyrene
moderniseres

Det er efterhånden en så stor sjældenhed
at møde virkelig hjertensgode mennesker,
at man ikke kan andet end undre sig, når
man møder sådanne enere, der ikke er
bange for at vove trøjen for at gavne og
For at forbedre sikkerheden i de danske
glæde sine medmennesker, — men de fin farvande vil Fyr- og Vagervæsenet moder
des altså endnu.
nisere et halvt hundrede fyr, der endnu ikke
En af mine gode venner, som endnu ikke er tidssvarende, og det vil tage fem—seks
har opnået fast liggeplads i havnen, kom år at bygge dem alle om. Når arbejdet er
hjem her i efteråret for at rigge af og blive fuldført har Danmark ikke flere fyr, der
taget på land, og lagde sig på en tom plads arbejder med gas eller petroleum. I stedet
helt ude ved yderbroen mod øst, med sit for er man gået over til acetylen eller
store anker ude og en solid ende i det, for elektricitet. Samtidig indføres der automa
hvis vinden skulle finde på at komme fra tisk tænding og slukning.
vest, ville den have hele havnebassinet at
tage tilløb i, og den ville også få pustet
vandet op, så de sammen kunne presse sig
mod den første forhindring de mødte, og
denne ville lige netop være min vens båd.
Men så er det bemeldte hjertensgode
mand en dag tilfældigt kommer forbi, ser
et stykke tovværk gå ned i vandet, og da
det er et godt stykke tov, tænker han
straks, at det er synd, det skal hænge der
og blive vådt.

Han haler det op, opdager et dejligt stort
anker er fastgjort i enden af tovet, og synes
vel også, det er en skam, at det skal ligge
der nede på havnens bund og blive vådt
og snavset i det plørede vand, og hiver det
op og lægger det i båden sammen med
tovet og springer så i land og børster hæn
derne mod hinanden, takkende himlen for,
at han fik lov at komme forbi og opdage
det og gøre dagens gode gerning. Han
bryster sig over at have konstateret, at
han endnu er i besiddelse af så megen
spejderånd, at han ved, hvad han har at
gøre og skynder sig så hjem for at fortælle
konen, hvilket stort og ædelt menneske
I sidste nummer af bladet var der flere han er.
fejl end sætternissen kan få skyld for, der
Og når så min ven kommer ned og ser
var så mange, at jeg skylder medlemmerne
sin båd ligge og hugge og skamfile mod
en undskyldning, men skylden havde den
broen, bander han den topmålte idiot, som
forbistrede A-influenza. Hele sætteriet lå
har
klippet hans ankertov over, — men når
i sengen med over 40 i feber, så at vi i det
hele taget nåede at få bladet ud inden gene han kommer ned og ser sit anker og tov
ralforsamlingen, må vist siges at være ligge pænt oppe i båden, nægter hans hjer
store ting.
ne simpelthen at fatte det, for en bådejer
Og jeg syntes jo altså, vi hellere måtte eller sejler kan naturligvis ikke finde på
jage til at få bladet sendt ud til medlem sådan noget, han er selv alt for glad for
merne, så disse kunne være en smule orien sit kære skiv og ved at et anker ikke er
terede inden generalforsamlingen, end give
nogen prydgenstand, men liv og død for
os tid til at lave et fejlfri blad, som så
skivet, og en tyveknægt ville have bortført
først ville være medlemmerne i hænde —
det, så der er vel kun tilbage at antage, at
efter generalforsamlingen.
Af to onder bør man vælge det mindste, et hjertensgodt, men torskedumt menneske
ikke sandt, selv om man altid bagefter kan har troet, han gjorde en god gerning, —
synes noget andet, — og sygdom er nu og mod dumheden kæmper jo selv guderne
engang hver mands herre.
Bed. forgæves.
Rollo.

Moderniseringen af fyrbelysningen vil
iøvrigt også komme til at omfatte knap
hundrede lystønder. Der regnes ikke så
meget med besparelser på driften, men
derimod med en bedre fyrbelysning, bl. a.
med stærkere lys. Et særligt raffinement
bliver det, at fyr og tønder, som endnu ikke
er automatiske, forsynes med fotoelektriske
celler, så dagslyset kan tænde og slukke
dem.
En ting synes væsenet imidlertid at have
overset, det er indførelse af vindmålere.
Dette gælder forøvrigt også Meteorologisk
Institut. Den, disse anvender den dag i dag,
er Beauforts vindskala, opstillet af den
engelske admiral af samme navn. Denne
går fra 0 til 12, hvor O svarer til ca. ltø
sekundmeter og 12 til over 33. Oprindelig
refererede styrkegraderne (tallene) til fart
og sejlføring for et linieskib eller en fregat
fra tidsrummet 1800 til 1850 og må altså i
dag løbe an på gisninger. Ikke meget tids
svarende eller pålideligt i sammenligning
med vindmåleren, der nøjagtig viser vind
styrken i meter pr. sekund.
Carl Hillers.
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TIL RINGKØBING
og retur - single hand
af OBSTRUP NIELSEN
Jeg havde i lang tid leget med tanken
om at gøre en tur til Ringkøbing, så da jeg
den første juli nittenhundredeogsyvoghalvtreds gled over i pensionisternes rækker og
tiden var min egen, besluttede jeg, at nu
skulle det være.

fik jeg mit første motorstop i alle de otte
år, jeg har haft motorbåd.
Båden smed sig straks tværs i den svære
sø, af og til kom en skvat ind, og jeg
begyndte med at efterse benzintilførslen,
men der var intet at bemærke. Pumpen
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Motorbåden „Britta".
Fartøjet, en 7 meter lang og 2,04 meter
bred motorbåd, med en drægtighed på 2
tons, er forsynet med en 16 HK Penta.
motor for benzin, og af hjælpemidler til
navigation fandtes om bord et kompas,
paralellinial, passer, kikkert, 2 ure, radio,
lup, el-lygte, „Havnelodsen" samt Katte
gats-kortets nyere udgave med alle tvangs
ruter, Limfjordskort nr. 104, østlige del,
med Randers og Mariager fjord og Limfjordskortets vestlige del, Hallandskysten
og Kattegat, sydlige del, nærmest for, hvis
man skulle blive „vinddriver".
Min kone, som plejede at udgøre besæt
ningen gennem 30 år, fulgte mig til Lange
linie, hvor hun ved Mylius Eriksen-stenen
tog afsked og ønskede mig god hen. og
hjemfart, og så startede jeg klokken 14,30,
helt alene.
Mandag den 1. juli 1957.
Vinden var SØ, ca. 4—<5 sekundmeter,
vejret halvskyet, og strømmen med til
Skovshoved, hvor jeg gik ind og tankede
70 liter benzin, og så kurs efter Helsingør.
Men ud for Vedbæk, omtrent midtfarvands,

virkede og filtrene var rene, karburatoren
blev tømt og pumpet fuld igen, uden at det
hjalp, tændspolen og kondensatoren blev
begge udskiftet med nye, og efterhånden
flød værktøj og bolte rundt i et virvar både
over og under dørken, og jeg selv slog en
kuldbøtte over motoren, — hvis så endda
bare motoren havde villet gå, da jeg var
færdig, men det ville den ikke. Den tog
tilløb, men fortrød det, og jeg efterså alting
engang til, og så, pludselig, var den der.
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Tirsdag den 2. juli.
Tørnede ud ved ottetiden, klarede op og
drak kaffe. Vinden var om natten sprunget
til NV, så der var meget uroligt i det syd
østlige hjørne af havnen, hvor jeg lå, hvor
for jeg forhalede over på siden af en fragt
båd på nordsiden.
Da jeg var oppe efter vand, traf jeg
Hillers ved pumpen. Det var ham, der var
kommet ind i den hårde byge. Han var
alene med sin kone og havde klaret den
med et mindre havari i riggen, og jeg synes
det var godt klaret af en dame at gå på
fordækket og bjerge sejl i så hårdt et vejr.
Min bedste anerkendelse til fru Hillers.
Der var megen sø uden for, så jeg blev
på Hveen og lod dagen gå med snakken og
fiskeri fra molen, dog uden at fange noget.
Onsdag den 3. juli.
Tørnede ud klokken 5,00. Vinden var
løjet til 3, men stod stadig i nord. Afgang
klokken 6,00 og ankom til Helsingør Nord
havn klokken 7,35.
Der var stadig en del sø, så jeg beslut
tede at se tiden lidt an og gå en tur i land
for at se på livet, som det rørte sig i
gaderne. Svensken huserede i Danmark,
gjorde mægtige indkøb og lagde mange
penge her.
Da jeg kom tilbage til havnen var vinden
flovet og søen mere rolig, så efter en gang
gule ærter på dåse var jeg klar til afgang
klokken 15,50.
Rundt om Nordsjælland i dejligt vejr,
fred og ro på havet og intet at bemærke,
og klokken 20,50 ankom jeg til Hundested,
hvor jeg fortøjede på siden af en fiskerbåd
i den indre havn.
Torsdag den 4. juli.
Fint, stille vejr, og efter morgenkaffen
en tur i land for at gøre et par småindkøb.
Jeg faldt i snak med fiskerne ved havnen
og nævnte i samtalens løb, at jeg havde

Træt af at arbejde med motoren beslut
tede jeg at opgive Helsingør til fordel for
Kirkebakken på Hveen hvor der jo ville
være godt at ligge med syd-østlig vind, og
klokken 17,30 løb jeg ind i havnen og hilste
på spidsgatteren „Pigen", som også var på
ferietur.
Et uvejr med lyn og torden trak op over
Sjælland og nærmede sig Hveen, og jeg
havde godt set en lystsejler på vej mod
havnen, men da regn og hagl begyndte at
styrte ned, søgte jeg ned om læ, og da
uvejret var næsten forbi og jeg gik op
for at se efter ham, lå han godt fortøjet i
havnen på siden af et fragtskib.

Fiskeren og jeg havde faret til orlogs
sammen.
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faret til orlogs med en, som var fra Hunde
sted, og at jeg tit havde ønsket at træffe
ham.
„Hvordan så han ud?" spurgte en af
fiskerne, men det er jo ikke sådan lige at
forklare efter 41 års forløb, men jeg syntes
at kunne huske, at han havde været lidt
uren i huden dengang, havde haft lidt fili
penser og sådan.
„Nåe," siger så fiskerenj „jeg tror, at
ham du taler om står ovre i vodbinderiet,
det er min bror."
Jeg gik så over og hilste på ham, han
kunne selvfølgelig heller ikke kende mig
lige straks, køn har man jo aldrig været og
bedre er det ikke blevet med alderen, og
havde vi mødt hinanden på gaden, var vi
vel bare gået forbi, men nu fik vi os en
sludder om de gode, gamle dage.
Tankede 40 liter og forlod Hundested
klokken 14,30 med kurs mod Odden havn
i fint vejr med svage skiftende vinde, men
med tordenbyger ude over havet og enkelte
lyn. Ankom Odden havn klokken 16,30.
I havnen lå flere sejlbåde fra „Amatører
ne" og „Sundet", og jeg sludrede også med
fiskerne og diskuterede fiskeri og social
politik og søfart og vind og vejr med dem
i den tid jeg lå der.
Fredag den 5. juli.
Liggedag. Når jeg sejler kysten af, er det
for at få lidt forandring. Jeg plejer ellers
at gå direkte til Anholt og derfra til Læsø,
hvor jeg tager min kone med, og så ind
på Limfjorden og langs østkysten hjem,
men i år skulle det altså være omvendt.

SSF
ved revet. Nu var søen foran for tværs om
styrbord, og båden sprang lidt og gav en
del røgvand over, men det gik godt fremad.
Bøje 28 i rute 28 så jeg ikke, da jeg var
kommet for langt ud, men bøje 29 så jeg,
og klokken 16,35 fortøjede jeg i Grenå
fiskerihavn.
Tankede 40 liter og spekulerede på at
tage natsejlads til Bønnerup, hvor jeg
aldrig havde været, der var 13 sømil, og
vejret var rigtigt motorbådsvejr, så jeg
lod gå for og agter, stak af klokken 18,00
og så gik det rundt Djursland i dejligt,
stille vejr, og med strømmen med.
Tværs af Gjerrild fyr vidste jeg, at det
ikke blev Bønnerup denne gang, kursen
blev sat mv.NV over østenden af tangen
til anduvningstønden ved Mariager fjord
lidt inden for rute 35 B. Der var stærk tra
fik, særligt sydgående, så der var nok at
se på. I solnedgangen luftede det lidt af
nord, friskede stadig, og der blev en under
lig usigtbar, grå luft sø var der også og
da det var omtrent mørkt havde jeg bøjen,
som stod der og blinkede hvert tredie se
kund, og tokosten var der også, ikke ret
langt derfra. Jeg spekulerede så på, om
jeg skulle gå ind og ankre, eller tage det
sidste nøk op til Hals, der var 16 sømil og
ca. 6 til Als Odde, og jeg besluttede så, at
„skibet skal sejle i nat."
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frisk østlig vind som friskede til 6—7
meter, da jeg kom op i Langerak, og der
blev en sø, man ikke skulle have troet i så
smalt et farvand. Jeg havde den lige agten
ind så det blev en ordentlig kanetur.
Oppe i nærheden af Bredhage mødte jeg
„Jens Bang" for udgående, og der blev
noget for passagererne, da de modgående
søer mødtes og min lille båd midt i dem,
men jeg havde taget farten af, så jeg fik
knap nok vand på dækket.
Ankom til Ålborg klokken 12,50 og gik
på siden af en fragtbåd, hvis skipper ikke
var meget indladende, men da jeg efter
middagen, som bestod af kogte kartofler
og ristet bacon, gjorde klar til afgang for
at nå Løgstør, var han kommet i snakke
hjørnet, måske fordi han var blevet klar
over, at jeg var godt inde i småskibsfarten
i gamle dage, og at vi havde mange fælles
bekendte blandt de gamle skippere, og han
sinkede mig en halv times tid, så jeg først
kom af sted fra Ålborg klokken 14,30.
Vinden nordlig, ca. 3 meter, overskyet,
strømmen svagt med. Passerede nogle sej
lere for østgående antageligt fra sejlerstævne i Nykøbing, en spidsgatter, som
kom for fokken, satte sig fast på Ølands
Hage. En slem byge trak op over Sebber
Sund det regnede og tordnede og sigtbar
heden var det meget småt med, da jeg
kom til de to koste ved Nordmandshage.
Jeg holdt den gående for svag maskine, og
snart efter kunne jeg fortsætte til Løgstør,
hvortil jeg ankom klokken 18,45 og for
tøjede i kanalhavnen, hvor der lå en snes
Ålborgbåde og nød ferien på deres rolige
måde.

Kurs mv. N%V til Haadybs lystønde, og
snart så jeg Hals Barre Dynfyr, vinden
flovede atter, og det blev en helt god tur.
I det fjerne kunne jeg se ledefyrene ved
Als Odde, og da jeg havde ledefyret ved
Egense mellem den grønne og røde, gik
det indad lige inden for „mælkespandene",
Lørdag den 6. juli.
og fik de sidste rystelser på denne tur af
Mandag den 8. juli.
Vinden var flovet en del, men søen var „H. P. Prior".
endnu hvid derude, jeg gav mig til at vaske
Vejret halvskyet, vind fra vest ca. 4—5.
storvask, da jeg ikke kan fordrage at have
Blev vækket af et par motorbåde fra
snavset tøj liggende. Fiskerne forsøgte at
Nørresundby, som kom fra Hvalpsund, og
overtale mig til at blive søndagen over, da
da de opdagede at jeg var oppe, spurgte de,
der skulle være havnefest og kapsejlads
om de måtte forhale min båd så de kunne
med fiskerbådene, men solen skinnede og
komme til kaj begge to, og det havde jeg
vinden blæste mit tøj tørt, og da søen jo
selvfølgelig intet imod. Den unge frue på
nu havde lagt sig en del og jeg havde uro
en af bådene inviterede på morgenkaffe,
og længsel i mig, spiste jeg frokost og
og i sludderens forløb fortalte jeg om mit
fyldte termoflasken og stak så af klokken
motorstop, og erfarede at skipperen var
•— det blev en ordentlig kanetur.
12,10.
mekaniker — og om eftermiddagen kom
Vindstyrke ca. 2. Klart vejr. Kurs langs
tre mand, alle mekanikere, over og ordnede
revet. Der var en del dønning, men ikke Søndag den 7. juli.
den, fjernede den gamle kondensator der
Ankom Hals klokken 00,15, distance 76 lå i strømfordeleren og filede platinerne,
særligt ubehageligt før jeg passerede fyret,
da blev der en helt tosset sø, og jeg speku sømil, og havde haft en sømils strøm med, og så var motoren så fin som før mit
lerede over, hvad det kunne betyde. Vesten da min marchhastighed er 6 sømil. Kaffe, motorstop. Og vi havde det hyggeligt ved
og så til køjs, —< man mærker, man ikke en håndbajer, det vil sige, den ene mand
vind og sø fra NØ.
Kurs misv. NNV % V til Grenå. Ca. 30 er tredive år mere.
drak ikke øl, så han fik brændevinsflasken
Tørnede ud klokken 6,30 og gjorde rent, at sutte på.
sømil.
Jeg havde regnet ud, at jeg efter en time det var knap til at se ud ad vinduerne for
Da jeg senere stod og pudsede messing
og halvtreds minutter skulle være ved bøje salt, og messingtøjet var noget anløbet, og tøj dukkede pludselig en motorbåd op bag
3 i rute 34 og det passede, så der var ingen så en tur op at røre benene. Et par store en mudderpram og lagde til lige bag mig,
strømsætning. En time senere skulle jeg havkuttere kom ind vest fra, men her var og op af forlugen kom en dame for at holde
være tværs af Hastens grund, det passede ellers ikke meget nyt at se, og jeg har jo fra, og da jeg sprang til og hjalp dem med
også. Men vinden var pludselig sprunget også været her så tit, så jeg ville hurtigt at fortøje og gik tilbage til mit skib, sad
om til N, styrke 3, derfor den tossede sø videre, og klokken ca. 10,20 startede jeg i hun der stadig og så efter mig. Jeg syntes,
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øje på en rød kost ret for og skønnede, det
måtte være den sydligste af kostene på
fjordgrunden. Efter et hastigt blik på kor
tet, kunne jeg se, at kurs SSV ville føre til
anduvningsmærket, „ca. en sømil for nord
lig", det viste sig at være rigtigt, og så
gik det efter afmærkningen op gennem
Sælhundeholmsløbet med strømmen imod.
Fortøjede i Tyborøn Havn klokken 16,55,
og så en tur ud på kanalmolen for at se
tre store kuttere stå til havs, de to af nye
ste type, den ene ældre, men moderniseret,
og det kan nok være, der var „bal i haven".
De to nye forsvandt vesterud, men den
Tirsdag den 9. juli.
Vind fra vest, halvskyet. Tankede 40 tredie vendte om. Den var fra Frederiks
liter benzin og 20 liter traktorlin, det går havn, og det var første tur efter moderni
her på fjorden, og når jeg ikke kører mere seringen.
end 1200 omdrejninger.
Afgang klokken 12,50, hoppede lidt i Torsdag den 11. juli.
Tørnede ud klokken 6,30, vind SV, styrke
søerne og fik røgvand ind over ved Løgstør
grund, passerede Livø kl. 13,55, og solen 3, halvskyet. Der så ud til at stå meget sø
kom frem et øjeblik og skinnede på Fur, derude endnu, men fiskerne begyndte at
medens jeg gik forbi, tænkte et øjeblik på røre på sig. Snakkede med nogle vrag
at løbe ind til Glyngøre for at spise frokost, fiskere, som havde bjerget et anker på 5
men sparede havnepengene og ankrede i tons fra det russiske fregatskib, Alexander
stedet under Ørodde tyve meter fra land, Newski, der strandede ved Harboøre om
men der lugtede ikke godt inde fra land, så kring 1860 med 1500 mennesker ombord,
jeg gjorde mig hurtigt færdig med fro deriblandt den russiske tronfølger men kun
kosten og lettede igen klokken 16,15, for at ganske få omkom. Tyborøn by havde købt
gå til Jegindø. Fik en dejlig tur gennem ankeret til opstilling ved havnen.
En fisker, som var godt kendt på kysten
Sallingsund og langs lerskrænterne ved
Sillerslev, fortøjede i Jegindø havn klokken oplyste mig om, at der ingen vrag var, og
at jeg ikke behøvede at gå mere end en
18,20.
sømil til søs. Han lånte mig også et kort
over Vestkysten, og bad mig lægge det ind
på sømandshjemmet efter endt afbenyt
telse..
Klokken 17,00 skinnede solen og vejret
var fint, og jeg håbede at kunne komme af
sted i løbet af natten, og klokken 22,30, da
det var helt stille, startede jeg motoren og
lod gå og stod ud i kanalen i dejligt måne
skin sammen med tre kuttere der stod
vest-sydvest ud, der var noget dønning,
men ikke ubehageligt, og halvvejs mellem
den røde tokost og fyrbøjen holdt jeg ned
langs land.
Så næsten straks Bovbjerg fyr med dets
to formørkelser, og havde så det at holde
Om eftermiddagen kom tre mekanikkere mig til, og det var dejlig natsejlads.
om bord.
Fredag den 12. juli.
Bovbjerg Fyr tværs klokken 00,30, lidt
Onsdag den 10. juli.
natteluft
fra SO, tværs af Torsminde klok
Forlod Jegindø klokken 12,50 i frisk vind
fra NNV, styrke 4, vejret halvskyet, kurs ken 2,35, vinden friskede, men det var fra
efter kosten på Jegindø Tap, og derefter land. Passerede en lystsejler for nordgåen
op mod Oddesundbroen. Bygevejr med frisk de ud for Vedersø, så ret hurtigt de første
vind i pustene, passerede under broen kl. svage blink fra Lyngvig Fyr, men glemte
13,50, og satte fra den hvide kost vest for at notere tiden, og syntes det varede en
broen kursen NVtV. Vind og sø lige imod, evighed, inden jeg havde det tværs. Men
så det kan nok være, der „blev banket alt får jo en ende, og endelig klokken 5,05
var det der, og så gik det ligesom lidt
pæle ned".
Klokken 14,45 kom solen lidt frem, og det bedre.
(Fortsættes i næste nr.)
begyndte så småt at være ved tiden, hvor

det var underligt, men med et udbryder
hun: "Dem kender jeg da, — er det ikke
Dem, der er brandmester?"
Jeg indrømmede beskedent.
„Jamen kan De da ikke huske, vi lå her
sammen for nogle år siden?"
Så endelig gik der et lys op for mig.
„Men hvor har De Deres kone?" spurgte
hun.
Jeg kunne jo kun fortælle, at jeg sejlede
alene, men vi fik en hyggelig aften sammen
med endnu et skipperpar fra Ålborg.

jeg skulle kunne se på Harboørelandet, om
jeg var rigtigt på den, og med et fik jeg

*
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Piben som ikke var der
og som alligevel havde været der.
Vi er nogle stykker på søndre bro, som i
efterårsaftenerne får os en bolværkssludder
— og blandt de trofaste på sladrebænken
er Polle, ham med „Bonnit".
Men en aften kunne vi ikke rigtigt finde
den sædvanlige hyggestemning. Polle så
sur, forpint og bekymret ud, og lidt efter
lidt gik det op for os andre, at årsagen til
hans tungsind var den, at hans pibe ikke
var, hvor den burde være.
Fire mand mavede sig omgående hen
langs broen, rundt om bænken og gennem
det høje græs oppe på land, en fandt på
at spørge, om han> Polle, i det hele taget
havde haft den med op fra båden, og fik
ham, omend snærrende, til at pakke cock
pit'et ud igen og søge der, men skivet var
fældstændigt tomt for piber og vi gav os
så til at kropsvisitere ham, for ikke at
piben skulle ligge i en lomme og fnise ad
os, og med lys og lygte fortsattes derpå
eftersøgningen rundt om bænken, dog uden
andet resultat, end at flagermuslygten, som
stod øverst oppe på en pæl og lyste for os,
flagrede til jorden med et klirrende brag
og mørklagde al videre eftersøgning. Så
hævede vi mødet, gled uhyggelig tilmode
hver til sit, opløstes i mørket.
Men trods den uhyggelige og mystiske
hændelse vovede jeg mig alligevel ned i
havnen næste aften og traf Polle med et
stort, uforskammet grin midt i ansigtet.
„Hva'?" spurgte jeg.
„Ja, altså den pibe i aftes."
„Den lå vel hjemme, dit bæst?"
„Nej, —• hi —
„Men hvad så?"
„Jo, den er altså her — den vi ledte
efter, —> hi."
Jeg kunne ikke rent umiddelbart se noget
morsomt i det.
„Jo, hør nu," fortsatte Polle, „ved du
hvor jeg fandt den?"
„Nej!"
„Jo, da jeg kom hjem og tog kasketten
af, faldt den sgu ud af børen."
Jeg måtte have ham til at demonstrere
det, før jeg troede det, men mysteriet blev
hævet, aftenroen omkring sladrebænken
genoprettet, og vi kunne sætte os ned og
grine af pibens mystiske forsvinden og til
bagekomst.
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SEJLERSKOLERNES
kammeratskabsaftener
Som måske nogle af jer ved, er der ned
sat et udvalg, som repræsenterer S.S.F.s
sejlerskole blandt de øvrige 4 sejlerskoler.
Dette udvalg medvirker bl. a. ved udarbej
delsen af onsdagsaftenerne, vi skulle jo
helst have det sådan, at onsdagen er noget
man ser hen til.

Lauritzen velvilligst havde stillet til dispo
sition for os. En godt optaget farvefilm
med skønne billeder fra de evige snemarker
og pudsige situationer af dyrelivet på den
nederste iskalot.
Disse onsdagsaftener, hvor sejlerskolerne
mødes til muntert samvær og hygge, er ved
at tage fast form og blive en stadig tilbage
vendende begivenhed. Men vi vil gerne have
lov til her kraftigt at pointere, at det ikke
er forbeholdt sejlerskolernes elever alene.
Alle medlemmer med kone, mand eller
kæreste er hjerteligt velkomne, og i denne
vinter er det altid om onsdagen ude i
Svanemøllen, det foregår. Det er så nemt
at finde, for er der ikke lys i f. eks. „K. A.
S." og „Sundet"s klubhuse, ja, så foregår
det ovre hos „Frem"! Næste vinter kommer
vi jo med ind i billedet hvad lokale angår,
da skulle vi jo gerne kunne invitere de
andre klubber ud til os. Indtil da er vi
gæster i Svanemøllen.

Fra starten hos „Frem".
strabadser. Fra tidligere ture af denne art
har man erfaret, at de hvergang har været
sukcesser. Men nærmere vil fremkomme i
næste nummer. Endvidere vil der blive for
søgt at få en deltager fra Galathea-ekspeditionen til at komme at fortælle os om
turen og vise en film. Men skulle nogen gå
rundt med en idé, så lad være med at bræn
de inde med den, men syng ud!
På gensyn på onsdag!
Barner Larsen.

Undgå at have brandfarlige vædsker i
Og her er så programmet for resten af
båden, — der står millionværdier på plad
november og december:
sen.
Onsdag den 20. nov. i sejlklubben „Sundet":
Kell Bay fortsætter kapsejladsinstruk
tion. Bagefter dans til Eriks harmonika.
Onsdag den 27. nov. i sejlklubben „K.A.S":
„Fisker" fra „Sundet" fortæller egne op
levelser og viser sine film. Bagefter dans.

Sølvtøj fra Kastrup

Ved præmieuddelingen i Kastrup Sejlklub
Onsdag den 4. dec. i sejlklubben „Frem":
søndag den 13. oktober i år, modtog Sund
Samaritterinstruktion. Første hjælp ved
by-sejlere ikke færre end 20 førstepræmier,
ulykker til søs. Kunstigt åndedræt. Bag
Siden Poul Larsen onsdag den 2. oktober
7 andenpræmier og 1 trediepræmie, som
efter dans.
sang og fortalte om „Nordkaperen" i sejl
var vundet i løbet af sommerens sejladser
klubben „Frem", har sejlerskolerne haft Onsdag den 11. dec. i sejlklubben „Sundet": i Kastrup.
andre fornøjelige sammenkomster. Onsdag
Julesjov og amatøraften. Sidste gang i
Præmielisten for S.S.F.-bådene ser iøvden 9. oktober gav den fortræffelige in
det gamle år.
rigt således ud.
struktør Kell Bay fra sejlklubben „Sundet"
I tilslutning til denne aften kan vi op
Navn eller båd:
1. pr. 2. pr: 3. pr:
kapsejladsinstruktion, og bagefter var der
lyse, at enhver, der har en god vittighed,
Klumpe
1
lejlighed til en dans til Eriks harmonika
er velkommen til at fortælle den. Med
H2O
1
spil. Onsdagen derefter, den 16. oktober,
andre ord, talenter af enhver art efter
Bambi
5
var der filmaften i „Københavns Amatør
lyses. Henvendelse: „Farbror" Lindemann
Miss
6
Sejlklub", vi så „Blyklippens gåde". En
Sigurdsgade 4, 1., N., Henning Jensen
Striit
1
2
interessant film fra Mestersvig på Grøn
eller Barner Larsen, Palæ 8110.
Vivi
2
land, hvor udvindingen af blymalmen sker.
Fællesudvalget for de 5 sejlklubbers sej Zambesi
1
Det var en farvefilm, og man så en række
lerskoler,
„K.A.S.",
„Sundet",
„Øst", W 13
1
skønne optagelser af vor nordligste amt,
„Frem" og „S.S.F." arbejder stadig med Stampe
3
1
og muligvis får vi en chance til at se fort
at finde ideer til onsdagsaftenerne. Også Erik
1
sættelsen. Efter „Blyklippens gåde" var der
på den anden side af nytår fortsættes disse Benny
1
igen danse-musik fra harmonikaen.
sammenkomser om onsdagen. Programmet Lasse
2
Den følgende onsdag var vi igen forsam vil fremkomme i decembernummeret. Men
let hos „Frem", hvor vi lavede fest og sjov allerede nu vides det, at der er planlagt en
med quiz, sange osv. Onsdag den 30. okto weekend-tur til Akademisk Skyttekorps
Bemærk
ber fortsatte Kell Bay sin instruktion i hytte i Høje Sandbjerg. Det vil antagelig
Stof, som ønskes med i førstudkomne
kapsejladsteknik, og efter kapsejladstek- blive midt i januar måned, således at man
nummer
af S.S.F.-bladet, må være redak
niken blev der vist en film, „Kista Dans kan benytte lejligheden til at slappe af og
3die antarktiske rejse" som rederiet J. få frisk luft ovenpå julens og nytårsfestens tionen i hænde senest den 1. i måneden.
Erik med sin harmonika.
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BLADET
hvis det shal vtere helt
rigtigt
De af forening-ens medlemmer som over.
værede generalforsamlingen kan vist ikke
i dag være i tvivl om, at meningen med
bladet ikke er, at en filosoferende Maler
og hans skipper skal brede sig over alle
dets otte eller seksten siden, — et og andet
sivede vel ud om, at et medlemsblad for en
sejlforening ville komme til at ligge meget
nært op ad et sejlsportsblad, og at en kom
bination af netop disse to, måtte give det
helt rigtige blad for Sundby Sejl-Forening.
Det er jo så lige til og pærenemt.
Ham der skal lave bladet køber sig bare
et stort skiv og sejler ud og oplever en hel
masse, og så kommer han hjem og skriver
om det og tegner sig selv og sin skude i
en hel masse dramatiske situationer, •—
nemmere kan det da ikke være.
Eller han tager ud at sejle kapsejlads
hver eneste tirsdag og praler så i bladet
med, at han er nødt til at flytte til en
større lejlighed for at få plads til alt det
sølvtøj, han har vundet, eller han tager
med ud med dommerbåden og oplever sej
ladsen som passiv tilskuer, og går bagefter
over i klubhuset og overværer lederens
veludlagte kommentarer til, hvad der fore
gik og hvordan det foregik, og hvorfor det
netop gik sådan.
Han melder sig også til kursus hos „Rig
gerhans", således at han kan fortælle sit
blads læsere, hvorfor man stikker en kordel
„undernejen", således at den, der ikke gider
spilde tid med at sidde ovre på skolen, kan
lære det hele, ved blot at følge med i bla
det, hvor instruktive tegninger tydeligt
viser, „hvodden man gør det".
Og naturligvis indstiller han sig til kystskipperprøven og følger navigationskolens
2-års kursus, så han kan fortælle sine
læsere, hvad forskel der er på en rød og
grøn lanterne, og hvorfor de er anbragt
netop som de er og ikke omvendt, og hvor
for der er så mange idiotiske tal på et sø
kort, når man aldrig ser et eneste af dem
ude på havet.
Han deltager også i juniorernes møder
vinteren igennem og lærer en hel del om
kapsejladsteknik og regler, som han så kan
give videre til læserne af juniorspalten, så
de unge kan følge med, selv om de skulle
være nødt til at pjække den engang imel
lem, når der går en særlig spændende film
i „biffen".
Selvfølgelig er han ude med øvelsesbåden
hver eneste aften sommeren igennem, så
de medlemmer, som endnu ikke har haft
mod til at melde sig som elever, af ham
kan få at vide hvad det er der foregår,
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når læreren ganske umotiveret, lige som
de sejler allerbedst, smider redningskransen i vandet og brøler sit spøgefulde „mand
overbord". Og altid på det mest idiotiske
tidspunkt, hvor det er allermest svært at
komme hen til den og få den fisket op, —
medens den endnu er levende.
Han deltager i bestyrelsens møder og
sammenkomster med blok og blyant, så
han kan fortælle foreningens medlemmer,
at det ikke just er trangen til selskabeligt
samvær, der får disse mænd til at gennem
drøfte 117 sager til klokken bliver over
midnat og den sidste sporvogn forlængst
er kørt.
Han er med „øvepotten" på 24 timers
sejlads.
Han er med i sejlklubbernes fællesferietur.
Han er med juniorerne i ungdomslejr.
Han sejler med venner og bekendte hele
sommeren.
Han interwiev'er hver eneste skipper i
havnen.
Tager på pilketur, selv om han ikke kan
fordrage at fange fisk.
Jagter på Holmen, selv om han er afgjort
modstander af lystmord.
Ind imellem læser han korrektur, til
dagen lister sig frem mellem tunge regn
skyer.
Han klistrer op, tæller bogstaver og mel
lemrum og linier, måler ud og bryder om,
bestiller klicheer, skriver overskrifter, rin
ger til Herodes og besøger Pilatus, og alt
imens begynder folk at spørge, „hvor fa'n
bladet bli'r af", og når det endelig er kom
met, fortæller de, at de har talt 41 fejl,
stavefejl, og at det da vist må være rekord.

Nye medlemmer
L Sundby. Se{ip>cenui&

Aktive:
Hans Edv. Nørgaard, Bispebjerg Park
allé 68. Motorbåd Kiki.
Juniorer:
Ulla Pihl, Hyrdevangen 51.
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.

FREYTAG SEJL
N Y H A V N
P A L Æ

5 5

5 9 4 5

Husk, at master og bomme skal afrigges
forinden de lægges i masteskuret, mest af
hensyn til andres master og bomme.

•
Ja, andet og mere forlanges der, stort
set, ikke af ham, der skal lave foreningens
medlemsblad, men kan han klare job'et, har
han også en levende, morsom og interessant
fritid. Til gengæld har han heller ikke
andet, for den „fritid" han skal bruge,
spænder over alle døgnets seksogtredive
timer.
Var der nogen som sagde, at et normalt
døgn kun har 24 ?
Ikke for S.S.F.-bladets redaktør, for
medens det er sådan, at næsten alle sej
lere kan læse, så er der meget få, eller
næsten slet ingen, som kan skrive. Det døde
det jyske „Sejlerbladet" af.
Men hvis de kunne, ikke sandt, så var
redaktøren fri for at være alle de oven for
nævnte steder på een gang, og kunne, som
andre normale mennesker passe sit arbejde,
og måske ad åre få sparet sammen til et
nyt skiv, — og så var der måske en chance
for, at vi ikke alene kunne bevare vort blad,
men få det helt rigtige medlemsblad for en
sejlsportsforening, — det de skiftende
redaktører har drømt om i seksten år.
Langelund.

Indlæg til bladet.
Redaktionen slutter den 1. i måneden.

ASSURANCE

ØBRO 7515

Cent. 14575 — Marskensgade 8.
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DEN RIGTIGE

Seih^ctå-fcåidczdfoUag,
købes hos BACHER
HOLMENS BUKSER

Ælt i

FLØJLS BENKLÆDER

HERREEKVIPERING
LI N GERI OG
KONFEKTION

ENG. SØMANDSGENSERE
HÅNDSTRIKK. FÆRØ TRØJER
NORSKE ISLÆNDERE
SOVEPOSER

Hvide Satins
Busseronner
Benklæder
pr. stk

KØJETÆPPER
VATTÆPPER
GUMMISTØVLER

Gummisko
hvide - blå
khaki

Imcdc
BUSSERONNER
OG JAKKER
OVERTRKÆKSBUKSER
FRAKKER
SYDVESTE

21.10

Svære kvalitets
Holmens bukser
syes efter mål # n a
også til damer
r

50

Yacht Club huer ..
fra
USA huer og strik-huer

11,50

Gult sejlsports plastictøj
Bukser
28,50
Jakke m. hætte.. 30,50

119

Køjesække
fra

r
4J 50
14,50

Leverandør til stat og kommune samt større private firmaer

Største specialforretning i arbejdstøj

J. P. BACHER

TORVEGADE 22 . AM 4502 - 8635
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GIK DER EN RUDE?

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

TANKANLÆGET

BROZEK

PA HAVNEN

AMAGERBROGADE 124

betyder Intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099
til

den

billigste

pris

SU. 866
ÅBENT HELE DAGEN
BENZIN - PETROLEUM . SOLAR

Bådmotorer
Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.
OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

OLIE - OLIEBL. BENZIN - KNAL
LERT BENZIN - PETROLEUM TIL
KAHYTSLAMPE

OG

PRIMUS

-

SMØREOLIE M. M.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 15.-11.-1957. 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
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MEDLEM

A F DANSK

S U N D B Y

IDRÆTSFORBUND OG

S E JL - FO R ENINQ

D A N S K

SEJLUNION

Byggeriet
I

n
For hver dag vokser vort nye hus sig ud er både interessant og morsomt at følge ar
af det virvar af planker og brædder og sten bejdet, som det skrider fremad.
Vi bringer her en række glimt af »barnet«
og hvad der ellers findes i den bunke, en
håndfuld mænd går og finder ud af, og det under opvæksten, — snart mangler ikke
meget andet end røgen op af skorstenen, og
vi ved at mange af foreningens medlemmer
allerede nu prøver at finde ud af et eller an
det, som kan hygge og pynte og gavne og
glæde, — og vi tør vist godt lade sive ud,
at vi har hørt noget om et »klokkeværk«,
som bare venter på, at muren, det skal hænge
Og det gamle klubhus ligger derovre og
på, skal blive tør.
ved, at dets saga slet ikke er forbi, men at
det får mange og andre opgaver at løse, når
det nye klubhus overtager dets nuværende
funktioner.
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SUNDBY SEJL-FORENING
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»

Amager Strandvej, S. — SU. 35016

FRA SEJLERDAGEN

MEDLEM AF DANSK IDRÆTSFORBUND OG DANSK SEJLUNION

Formand: W. Tanggaard Rasmussen, Suensonsgade 39, K
Næstformand: O. Ftitterer, 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: V. Lindemann, Sigurdsgade 4, N
Juniorleder: Jørgen Hillers, Folehaven 33, Valby
Festudvalg: Jørgen Nielsen
Pladsmand Madsen

PA 9770
AM 8719
SU 5673
AM 3468 v
AM 626 x

SU 8770

Efterårsgeneralforsamlingen
I sin beretning omtalte formanden, at Kø
benhavns Kommune har fornyet et stort
stykke af nordre bro og spunsvæg. Det er et
ualmindelig pænt og solidt arbejde, og vi må
håbe, at kommunen ad åre vil fortsætte med
fornyelsen. Selv har vi fornyet nordre spuns
væg i regnvandsrenden, udført forskellige
omfattende reparationsarbejder på broerne
og østmolen. Pladsmandens løn er forhøjet
med 600 kroner årligt. Der er kommet nye
skilte på plankeværker og låger og nye skilte
med forbud mod kørsel på pladsen. Der er
rammet pæle til nye løbebroer ved slæbe
stederne. Fortøjningspælene til piratjollerne
er også blevet rammet, hvilket vi kan takke
Seierbo for.
Bestyrelsen agter at udarbejde et regle
ment for afbenyttelsen af den elektriske in
stallation på pladsen. Sejlrenden er i sommer
blevet oprenset for tilsanding. Den nye ben
zin- og petroleumstank er blevet etableret.
Der er almindelig tilfredshed med åbnings
tiderne.
Klubhusbyggeriet er nu i god gænge, og
formanden henstillede at alle nysgerrige med
lemmer ikke at sinke håndværkerne. Kloake
ringen og den ny vejforbindelse vil medføre,
at diverse pramme og medlemsskabe må flyt
tes andetsteds på pladsen. Skabe, pramme og
joller, der ikke er forsynet med medlems
nummer, vil blive fjernet fra foreningens om
råde. Lystfartøjsregister et under Statens
skibstilsyn ophører pr. 1. januar 1958, hvor
for man i Sejlunionen arbejder med spørgs
målet om selv at lave en ordning. Sejlersko
len og juniorafdelingen har i sommer haft
god tilslutning. Kapsejladsudvalget i sommer
har fungeret udmærket, og de nye baner har
været tilfredsstillende.

C/voter

På Dansk Sejlunions repræsentantskabs
møde den 16. november deltog fra Sundby
Sejlforening formanden, næstformanden og
kapsejladschefen.
Dansk Sejlunion tæller nu 82 klubber med
16,143 medlemmer, heraf 2095 juniorer.
90 medlemmer fra 43 klubber deltog i D.
S.s instruktionskursus i foråret.
Under beretningen rettede formanden —direktør S. Bøgelund-Jensen — en tak til
Søværnet, Fyr- og Vagervæsenet og Told
væsenet for assistance til sejlsporten ved
kapsejladser m. v.

Spørgsmålet om lystfartøjscertifikater og
yachtflag
er endnu ikke afklaret.
sen, Barner Larsen, Einar Olsen og fotografen
Ballin Sørensen.
Ved fremtidige nybygninger af piratjoller
Jørgen Nielsen, »Fejeren«, der p. t. er ene
skal
betales en licent på 15 kr. pr. jolle. Be
ste mand i festudvalget, ligger syg med et
løbet
tilfalder enken efter jollens konstruktør.
brækket ben, hvorfor man savner et handle
dygtigt festudvalg, der, når det nye klubhus
Apoteker Niels Benzon omtalte de nye
er færdigt, vil få mange og store opgaver at
kapsejladsregler,
der tages i brug fra sæsonen
varetage. — Flere medlemmer ankede over
1958.
pladsmandens manglende tilsyn med havnens
ledefyr.
Det vedtoges at søge DIF's tilladelse til
Vejlepetersens forslag om at ophæve kørafholdelse
af DM i folkebåde og drager.
selsforbudet på pladsen og tillade kørsel på
cykle til og fra bådene, blev efter nogen
Piratjoller får fremtidig tilladelse til at
debat nedstemt.
sejle med syntetiske sejl (Dacron o. lign.).
Viviolsens forslag om at yde redaktøren et
honorar affødte en livlig diskussion. Alle
talere var stort set enige i at yde redaktøren
et passende honorar, men som Langelund
fremhævede, var dette ikke hovedsagen. Det
alt afgørende var, at han savnede medlem
mernes medvirken og aktive interesse i form
af indlæg og artikler til bladet. Det nu ned
Da Kastrup Sejlklub halede deres stander
satte redaktionsudvalg ville kunne aflaste ned uddeltes samtidig præmierne for aften
ham meget, og foreløbig ville han se tiden kapsejladserne i løbet af sæsonen, vi uddeler
an nogle måneder. Forsamlingen vedtog at som bekendt vore efter hver enkelt sejlads,
honorere redaktøren med et årligt beløb på og dette synes mig mere morsomt og spæn
600 kroner.
dende, — men en del af vore fartøjer har
Gøsta Obergs forslag vedr. brug af slibe deltaget i disse sejladser, hvad der fremgik
maskiner var trukket tilbage, idet bestyrelsen af præmielisten i forrige nummer af A.S.F.vil fremsætte forslag desangående på den bladet, ligesom Kastrup'erne har gæstet os.
kommende forårsgeneralforsamling.
Navnlig i piratjolle og privatejede junior

- og samme sted kan man
betale startpenge hvis altså

Formanden Willy Tanggaard Rasmussen,
kapsejladschefen Alf Andersen, juniorlederen
Jørgen Hillers, bestyrelsesrepræsentant Mag
nus Madsen og bestyrelsessuppleant Harald
Hansen genvalgtes alle med akklamation.

både har de givet os hård konkurrence, men
en af de mest ihærdige der oppe fra var
Knarr-båden, som vi desværre ikke kan give
jævnbyrdig konkurrence. Den er selvfølgelig
lige velkommen hos os, og vi håber ad åre
Rigger Hansen henstillede til medlemmer at kunne lave et fint klasseløb her.
ne, at de afriggede deres master, forinden
En del af vore præmietagere var mødt op
disse blev anbragt i masteskurene. Skole- for at hente trofæet, men de der ikke var til
Til aflastning af redaktøren er der nedsat chefen Lindemann indbod alle medlemmer stede, vil kunne afhente præmierne ved hen
et redaktionsudvalg bestående af de herrer til at deltage i sejlerskolens onsdagsaftener, vendelse til formanden, hr. O. Nissen, SmyrCarl Hillers, Gunnar Østergaard, Emil Han alle var velkomne.
Sekretær. navej 8, telefon Amager 7744.
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Mand over bord —

Maleren faldt i vandet, og da jeg fik ham
halet op stak han i at skrubgrine. »Nøjagtigt
den samme spas har jeg lavet engang før,«
forklarede han, »i strømmen neden for et
mølleværk.«
»Jamen, gå nu ned og skift, medens jeg
finder ud gennem renden, så kan du fortælle
mig om det bagefter.«

Men så var der et sted, forstår du, hvor
mølleren havde syntes, at der var for meget
vand i karret oven for møllen, og at det var
ved at løbe over, hvorfor han havde løftet
den ene port så meget, at noget af det kunne
slippe ud og komme videre, og da det nu
havde ligget opstemmet så længe, havde det
jo travlt og kom væltende som en hel flod
bølge eller et mindre Niagara-fald, og så
snart jeg bare stak den yderste spids af ka
noens stævn ud i fossen, tog pokker ved
båden, og jeg måtte springe som en afsindig
for at forsøge at komme med, — og så var
det jo altså, at jeg sprang ved siden af, lige
som nu her før.

Vi havde sat sejlene, medens vi lå ved bol
værket, jeg gik op på fordækket og skød
stævnen ud og bakkede fokken, og Maleren
blev stående oppe på land og holdt i fang
linen agter, indtil vi var godt og vel tværs
af bolværket, men da han så skulle springe
om bord var han for længe om at beslutte
Halvkvalt af det brølende vand hang jeg
sig, hans knæ ramte rorbeslaget og han tum der bag båden i den ene hånd, og hver gang
lede i karret med stort spektakkel.
Jeg hev redningskransen ud til ham, tog et
tag i storskødet og rendte i vinden med blaf
rende sejl, og da jeg havde ham og kransen
oppe, lænsede jeg rundt og holdt nu ud
mellem de to rækker mærker, ud mod kosten,
og Maleren kom op og satte sig, stadig gri
nende, over for mig.
»Det var medens jeg sejlede til søs gennem
Jylland,« begyndte han, »i Hakon Mielches
kølvand, fra Tørring nede ved Horsens, hvor
åen ikke er stort andet end en bred grøft,
og helt op i Randers Fjord. Hver gang jeg
kom til en vandmølle, måtte jeg i land og
bære kanoen og alt mit pik og pak ned på
den anden side af stemmeværket, stuve og
stige om bord og sejle videre.
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jeg forsogte at komme op smuttede benet og
jeg røg ud igen, og til sidst smuttede også
hånden, og kanoen drev ad helvede til.«
»Og du druknede, og verden åndede lettet
op, — hvor var det egentligt?«
Maleren så et øjeblik overrasket på mig,
så rystede han på hovedet og sagde sørg
modig: »Ved Klostermøllen. Hvor åen løber
ud i Mossø. Og munkene stod inde i papir
møllen med foldede hænder og kronraget
isse og bad for mig.«
»Jeg troede ellers møllen tilhørte et nonne
kloster ?«
»Og at nonnerne kom svømmende ud og
reddede mig og ansatte mig som gartner i
deres store have, ligesom ham fyren i »Dekameron«, ikke, — du er den største kraftbolleodder at fortælle noget.«
»Godt ord igen, — hvordan fik du fat
i din båd?«
»Svømmede efter den selvfølgelig, hvad
ellers?« Maleren drejede hovedet og så såret
frem under sejlet. Jeg havde ødelagt hans
fortælleglæde, og det var egentlig en skam,
for nu var vi ude i Storstrømmen og fik nok
at gore med at hale og hive og krydse os
op gennem broen, et dræbende og forbistret
stykke arbejde, hvor vi sejlede og sejlede,
smed til og syntes at vi strøg gennem vandet,
uden dog at avancere ret meget, men måske
godt det samme, for medens vi arbejdede med
båden glemte Maleren sin skuffelse, især når
fokkeskødet fiskede klampen på masten, og
han måtte op og hjælpe det los, — og først
da vi kom på den anden side af Dyrefod og
kunne holde ned mod kosten ved Kogrunden,
fik jeg ham til at organisere et par kongelige
hofbajere og give mig resten af sin historie,
og den var såmænd spændende nok.
Han nåede sin kano, fik den kæntret, da
han ville hale sig op, forliste ur og fotografi
apparat, men reddede livet og et par andre
småting og bjergede sig ind på land, hvor
han slog lejr og hængte sit tøj og grej til
tørre på en pigtråd med el-strøm og dansede
indianerdans langs tråden, — men lykken er
jo som bekendt dårernes formynder, hvis ikke
havde Maleren vel knækket halsen for mange
år siden.

mmammmsm

Bestyrelsen
ønsher Sundby Sejl-Forenings med
lemmer med familie en glædelig jul
og et godt nytår.
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HILLERS

Det gamle år ebber ud, og når sejlerne i
juledagene har fået sindet lidt i ro, tror jeg
mange lader tankerne gå tilbage til det år,
som nu synger på sidste vers, og spørger:
»Hvad bragte året os rent sejlermæssigt?«
Det er ofte sagt, at det danske vejrlig er
meget lunefuldt og i år har det ikke dannet
nogen undtagelse. Der har været en del dage,
hvor man hellere sad inden døre end brugte
det kære skiv, men hånden på hjertet, kære
sejler, der har også været mange gode dage,
hvor solen har skinnet og varmet, og vinden
har været sommerlig frisk. Kort sagt, lad os
tælle de lyse timer og glemme de sure. Så
dant bør det være blandt sejlere, ja blandt
alle mennesker.
Når vi sejlere søger ud på havet for at
nyde sejlsportens mange glæder, har vi den
store fordel, frem for mange andre sports
grene, vi kommer i så nøje kontakt med na
turen. Må jeg derfor have lov til, på denne
plads, at slå et slag for at vi giver os tid til
at nyde den og alt det skønne omkring os,
og ikke går så stærkt op i sejladsen, selv om
den selvfølgelig er det primære, at vi lader
de dejlige kyster glide forbi os uden tanke
for deres skønhed.
En sommerdag i vore farvande med frisk
vind er en lise for sjæl og legeme, og mange
har sikkert, efter en langtur, følt dagliglivets
mange bekymringer lidt på afstand og givet
plads for et nyt og gladere syn på tilværelsen.
Sådan går det i hvert fald os ombord i
»Holiday«.
Det altoverskyggende i sæsonen har selv
følgelig været vort nye klubhus, som jo hel
digvis ser ud til at skride planmæssigt frem,
og blive af en kvalitet, som er så stor en
klub værdigt.
Vinteren var jo mild, så vi kom tidligt i

gang og påsken faldt heldigvis sent, som
følge deraf syntes jeg vi var tidligt i vandet.
For tidligt kan vi vist ikke komme, dertil er
utålmodigheden for de flestes vedkommende
vist for stor. Pinseturen gik som sædvanligt
fint rent vejrmæssigt. Skumlernes påstand om,
at det er for koldt at sove i bådene, blev nu
som tidligere gjort til skamme. Ingen har
nogensomhelst garanti for, at det ikke er kol
dere i sommerferien, heldigvis. Derfor på
med vanten alle mand til næste år.
I sommerferien har vi vist vor stander i
mange havne, både nær og fjern.
Lindemann med mågen »Solo« uden maski
ne tog turen til Stockholm, med en afstikker
til Bornholm, og retur. Pihl med spidsgatte
ren »Ino« til Norge. Kaj Lindquist, Th. Spar
re, Sv. Aa. Larsen, Achilles Jensen med flere
i respektive fartøjer var i Tyskland, for at
nævne nogle af dem, der har været jængst
borte. Men i de mere hjemlige farvande har
der også været sejlet bravt, så vi snart kan
gå efter devisen, som Marstallerne gjorde i
sin tid: »Ikke en havn uden en S.S.F. stan
der!« — Vi glæder os her i bladet til at høre
om de forskelliges oplevelser.
På det danske vejrs lunefuldhed fik vi,
min kone (admiralen) og jeg et par prøver
i ferien. Vi sejlede herfra, efter at have spist
til aften, og regnede med i den friske sydvest
lige luft at nå Helsingør, og måske få prøvet
vore nye, elektriske lanterner. Tværs af tøn
den på Tårbæk Rev flovede vinden og gik
sydøstlig samtidig med at nogle mægtige tor
denbyger trak op i syd. Vi tænkte først på
at bjerge storsejlet, da der var plads nok at
drive på, det har vi før gjort, men trafikken
her i Sundet er lidt for livlig til, at vi turde
løbe den risiko i usigtbart vejr. Vi lod derfor
stå til efter »Kyrkbachen« på Hveen og håbe
de at nå ind inden det for alvor brød løs.
Efterhånden som vi nærmere os gjorde jeg
ankeret klart, pejlede havnefyret på kompas
set og bjergede fokken. Storsejlet turde jeg
ikke bjerge af frygt for at miste styringen, da
strømmen tit løber hårdt forbi havnen. Nu
skal jeg love for vi fik kærligheden at føle.
Vinden sprang VSV i en knaldhård byge og
regn og hagl styrtede ned, så vi dårligt kunne
se forenden af båden. Heldigvis havde jeg
— som føromtalt — pejlet havnefyret, så
glade var vi, da det dukkede op, hvor det
skulle. Vi kom farende ind i havnen. Løbe i
vinden turde vi ikke, da vi så uvægerligt var
havnet på søndre mole. Der var ikke andet
for end at halse rundt, (selv om det ikke er
morsomt med så hård kuling), og lobe ind
i nordre bassin. Jeg halede storsejlet hårdt
hjem og »Admiralen« fik ordre til at fire,
når jeg varskoede. Manøvren lykkedes til
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fulde, og »Admiralen« sprang på fordækket
klar til at lade storen gå og snart efter fandt
vi en god plads på siden af en 3-mastct skon
nert. Medens jeg gjorde klart skib og trak
cockpitteltet over, lavede »Admiralen« os en
kop ekstra stærk kaffe. Efter at have fået tørt
tøj på sad vi og hyggede os i kahytten, mens
uvejret rasede udenfor. Jeg kunne ikke lade
være med at bemærke: »Hvis vi nu havde
haft en maskine, kunne vi have startet den
og bjerget sejlene.« »Ja,« sagde »Admiralen«,
»men hvad så med spændingen og det pragt
fulde syn af uvejret omkring os?« Jeg måtte
naturligvis give hende ret.
Det er ingen sag at sejle hårdt, når man
ved at ens grej er i orden og båden tæt. Det
troede jeg også »Holiday« var, men næste
morgen, da jeg tornede ud så jeg, at det øver
ste salingshorn om styrbord var sprunget ud
af sporet, det var så meget destomere mystisk
for jeg husker tydeligt, at jeg de første år
jeg havde båden, sikrede salingshornene mod
dette ved at sætte en tværgående bolt igen
nem dem, men jeg må på en eller anden måde
have glemt det ene. Nå fejlen blev hurtigt
rettet, så nu skal det nok blive hvor det er.
Det blæste imidlertid hårdt af NV, så vi
blev i Kyrkbachen og havde selskab af flere
farøjer her fra S.S.F. og andre klubber, så
vi kedede os ikke.
Dagen efter stak vi af med kurs nordpå,
men havde hele dagen mange omløbende
vinde og hård modstrøm, og gik derfor ind
til Helsingør, ikke mindst fordi vi gerne ville
overvære starten til kapsejladsen »Sjælland
rundt«. Næste dag oprandt med frisk NV
kuling.
Vi gik op i klubhuset for at se deltager
listen og opdagede til vor store skræk, at vor
egen »Vivi« var opført som hjemmehørende
i Skovshoved. Dette kunne vi selvfølgelig
ikke lade sidde på os, og ved henvendelse
til rette vedkommende blev fejlen også om
gående rettet, samtidig gjorde jeg opmærk
som på, at de ligeså godt med det samme
kunne stille 1. præmien til side til »Vivi« og
dens raske besætning.
Disse fyre kan en hel del mere end deres
fadervor med hensyn til sejlads, bemærkede
jeg, men komiteen mente nu det var bedst at
sejle om den, hvilket selvfølgeligt også var
rigtigt.
Starten fandt sted kl. 20 i overværelse af
3—400 mennesker, og hvor det frydede en
gammel sejlers hjerte at se alle de prægtige
fartøjer stævne ned mod Kronborg i den
friske kuling.
Søndag oprandt med højt solskin og frisk
SV vind. Vi startede vest på kl. 10, men om
trent tværs af Ellekilde Hage begyndte der
at trække nogle vældige tordenbyger op.
Anløbe Hornbæk på nakken af en byge,
som den vi fik på Kyrkbachen, havde vi ikke
megen lyst til, dertil er pladsen i havnen for
snæver. Ankre op under land mellem bundgarnspæle og eventuel pålandskuling var hel
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ler ikke rart i usigtbart vejr. Nej, det eneste
fornuftige var at holde til søs, mens bygen
stod på. Her var plads og ingen trafik som
i Sundet. Vi rullede 6 omgange på storsejlet,
gjorde det fast og holdt stik nord på kompas
set for fuld fok. Efter en times tid på denne
måde var bygen drevet over, uden at vi mær
kede det mindste til den. Ved København
havde der været et forfærdeligt uvejr, hvor
bl. a. 2 motorbåde var blevet vrag på sten
sætningen ved Skovshoved havn, læste vi
senere i avisen.
Nå, vi satte fulde sejl for en pæn SV, ind
tog en fin frokost. Efter bakstørnen overtog
»Admiralen« vagten, med ordre til at styre
vel fri af Nakkehoved og praje, hvis vejret
forandrede sig. Skipperen forsvandt om læ
Kære Rollo!
til sin traditionelle middagslur, man har vel
Hvorfor ville du nu, i »Sejlerliv« i forrige
ferie, og snart forkyndte nogle mægtige
basunstød at skabningens herre — snorkede. nummer af bladet, absolut skære det kabel
Tilbage til sæsonen: September og oktober over, når der findes en meget fiksere måde
syntes at have skiftet plads i år. Førstnævnte, at få et anker løs fra en bundforhindring på,
som ellers kan være dejlig, var i år våd og selv om denne ligger betydeligt dybere, end
blæsende, så mange riggede af. Oktober var din bådshage kan nå, og sæt den havde været
derimod sjælden fin. Hver søndag frisk vind så tung, at du ikke kunne hive den op, — en
og 12 til 14 graders varme, så os, der tog den klippe, et vrag, eller en af de svære mooringskæder, der ligger på bunden af de bornholm
med ro fortrød det ikke.
ske havne?
Nu er de fleste af os på land, og det ser
Men det er meget godt, at du har dummet
ud til, at vi stadig har plads nok trods klub
huset. Vi mangler dog nogle bukke til af- og dig, for så kan jeg få lejlighed til at vigte mig.
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Sådan kan det også pres
slæk på bunden, er du til søs, så i en bøje
eller bedst i en bemandet jolle, sejl så ud og
hal i lokketrossen modsat ankerets trækret
ning og hægt ankeret af forhindringen.
Lykkes det ikke første gang, så prøv igen
at totne ankertrossen op og begynd legen for
fra, den er betydelig mere spændende og
billigere, end at skære en ankertrosse over,
er du til søs i uroligt vejr, så bind en bøje
i trossen og gå ud og hent ankeret, når vejret
har bedret sig.
Ideen er jo net, uden at være pralende, som
fanden sagde, da han havde malet sin hale
spinatgrøn, men det er sjældent man har
»gnister nok på laboratoriet« til at undfange
den, end sige barsle den, når der er gået
panik i en ved udsigten til at miste et anker
til hundrede kroner.

Læg en kæde med en ca. 1 meter stor løkke
tilrigning af master, dels ved kranen og dels
i forlængelse af masteskuret. Navnlig ved i enden omkring ankertrossen, — en stump
klargøring om foråret kniber det med plads, kæde med en trosse ibundet kan også bruges,
hvis ikke man har så lang en kæde, der kan
men vi håber stadig.
Selv om bådene er på land, ligger vi sej nå ned, — sørg for at ankerstokken ligger
Ideen er ikke min egen, jeg har fået den
lere ikke på den lade side, det behøver man over forhindringen, ved man ikke, hvordan
blot at gå en tur rundt på havnen for at få den ligger, kan man risikere at skulle forsøge gratis af en købmand i Kastrup for 10 år
bekræftet, der tømres, hamres og bankes, hel kompasset rundt, sørg for at kædeløkken siden, men et par gange har jeg haft for
rundt på de forskellige fartøjer, så det er en kommer helt ned omkring ankerstokken ved nøjelsen at se en sejlers forpinte åsyn lyse
at totne ankertovet, så du ligger lodret over op i et saligt smil, når jeg havde hjulpet ham
lyst at se.
ankeret, når løkken når bunden, sejl så ud i ankeret op, og jeg har altid en stump tung
Alt i alt kan vi vist karakterisere sæsonen
ankerets trækretning med ankertrossen, gør kæde på et par meter liggende i båden —
i år som betydelig bedre end sidste år, og
Trykkogerskipperen.
dens fri tamp fast i et bolværk, så den ligger for tillfållet.
med dette en rigtig »GLÆDELIG JUL!« og
#############^##########################################^
et »GODT NYTÅR!« Tak for godt kamme
-ønitevuG bsrri ,i9rni:A i9bu JesvbnMØ
j
ratskab i året, der svandt og en fin sæson
1958 med held og trivsel for vor sport og
Kære Trykkogerskipper!
men jeg mindes i samme forbindelse at have
vor klub.
Karl Hillers.
set en tynd stålwire kovset i ankerets hovede,
Selv om det der med hækkesaksen natur
således at man ved hjælp af denne kunne hive
ligvis ikke skal tages bogstaveligt, så var det
sit anker »baglæns« op, lofte det fri af for
Som medlemmerne sikkert husker, skrev nu ikke ankertovet, jeg gav min foregast or hindringen på bunden, og så ellers lade den
vi i sidste nummer af bladet lidt om fyrene, dre til at kappe — men kablet.
svære ankertrosse overtage arbejdet. Men tak
og ankede over, at disse ikke brugte vind
for din interesse for sagen.
Rollo.
målere, men gisnede sig til styrken. Efter de
sidste efterretninger ser det nu ud til, at
t9>løD>li>l(2
fyrene i løbet af et par år vil blive forsynet
med vindmålere, for, som det hedder, at gøre
bedømmelsen af vindstyrken mere ensartet.
Et glædeligt fremskridt også for os sejlere,
når så blot Meteorologisk Institut følger efter.

Ideen med kædeløkken er, som du selv
skriver, net, men ikke pralende, og jeg tror
mange har lyttet med interesse til de vise ord,
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Hos »Bacher« bugner det med fornuftig
Stærke Drenge Knickers i mange Møn
stre og Farver, fra

Kr. 17,50

Norske Drenge Islændere

Kr. 28,00

Arbejdstøj til alle Priser — alt er san-

Flotte ternede Sportsskjorter i mange

foriseret og kryber derfor ikke.

Mønstre med 2 Brystlommer, farve

Benklæder:

ægte, Størr. 36—43

19,85
Paca Coats
fra

med

Teddybear

Foer,
Kr. 138,00

Skindvest, uden Ærmer, med Duvetinefoer, alle Størrelser
Kr. 82,50

Kr. 18,20
- 23,85 - 28,85 - 30,50

Jakker

Kr. 18,20
19,85

- 23,85 - 28,85 - 30,50

Gennemvævet Flonelspyjamas, i et
nobelt Mønster, Størr. 48—56 Kr. 26,50

Norske heluldne Sportsstrømper... Kr. 10,40
DUFFEL-COATS til Børn og Voksne
PLAIDS i alle Prislag og Farver
Største Udvalg i SOKKER OG SOKLETTER
Skikasket af svær brunt Plastic, der
ligner Skind, Størr. 54—60 ... Kr.
Fløjlsbenklæder
Garanti

6

Maaneders

i Farverne

med

brun, blaa,

graa og grøn, alle Størr

6,85

Kr. 42,85

Kamgarns Benklæder, iblandet Nylon,

Duvetine-Jakker — i brunt og grønt,
fra
Kr. 62,00
Kansas Skjorten — khaki, grøn og
blaa, med 2 Lommer. Størr. 36—48
Kr. 21,00

Kr.

Samme Skjorte til Drenge:
Størr. 4—6

Kr.

Størr. 8—10—12

Kr.

Størr. 14—16

Kr.

Khakifarvet Skjorte, syet af godt og
solidt kiprevævet Bomuldsstof med
fast Flip og 2 Brystlommer - Størr.
36—44
Kr.
Army-Skjorter — uldne khaki Skjorter
i svær Kvalitet, syet med Skulder
stropper og 2 Lommer. Et fanta
stisk Tilbud, Størr. 36—44
Kr.
Uldne Cardigans, i mange Farver og
Mønstre fra
Kr

EKSTRA JULETILBUD
Brun Motorhandske med Læderritkrave
og Rem, en rigtig Motorhandske

i Farverne petrol, koks og brun,

— til Drenge, 6y 2 —9 ] / 2

Kr. 14,85

alle Størr. — krølbehandlet... Kr. 58,00

— til Voksne, 10—11V2

^ r - 19,85

Svære, heluldne patentstrikkede
Sweaters i alie Farver, fra ... Kr.
Haandstrikkede Færø-Sweaters, man
ge Mønstre
Kr.

SSF
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Poplin Herrepyjamas — smukke Møn
stre, Størr. 48—56
Kr. 29,50

IMAK
Busseronner, Jakker, Overtræksbenklæder, Frakker og Sydveste
Vattæpper — Køjetæpper
Vi leverer alle Varerne i smukke Juleæsker.
Altid fuld Tilfredshed - eller Pengene tilbage
Leverandører til større Firmaer
samt Stat og Kommune

Slips — i smukke Dessins fra

Kr.

4,85

Halstørklæder fra

Kr.

4,85

Undertøj •— alle kendte Mærker saavel i
Uld, Bomuld, Kamgarn og patentstrikket
føres i alle Størrelser
Termo-Trøjer — til alt Slags Vejr,

Største Specialforretning for Arbejdstøj

Sportsfacon

Kr.

8,00

med % Ærmer

Kr.

9,50

Alle kendte Mærker føres
ALT I GUMMISTØVLER

f. Eks. Ban, Kansas, Ultra

F. Eks. Codan, Størr. 40—48
Alt i Imak Regn- og Sejlsportstøj.
Aflæg

vor

Konfektionsafdeling

et

Besøg.

Vi syer den velsiddende Habit EFTER MAAL,

Kr. 24,00

Tretorn, Størr. 40—48

Kr. 24,00

Gummiarbejdssko

Kr. 10,65

Svære Militærsokker i australsk Heluld,
khaki og blaa
."
Kr.

4,85

nøjagtig som De kan ønske det.
JULEGAVE IDE
Non Iron — Skjorten, der ikke skal
stryges
Kr. 37,50
Spun Nylon — i alle Farver

ilegaver...

Kr. 58,00

Nyhed i Spun Nylon — lys smaaternet
Kr. 68,00
Swallow - Non Iron-Skjorten, der ikke
skal stryges, ensfarvede og ter
nede
Kr. 37,50

ke Islændere — heluldne i mange
Mønstre fra

Kr. 40,00

nåle engelske Sømandssweaters,
det rigtige nuprede Mønster til
iørn og Voksne fra

Kr. 41,50

Spun Nylon

Skibukser til Børn og Voksne fra... Kr. 28,00
Uldne Sportsstrømper i smukke Tern,
Størr. 7

Kr.

4,85

Størr. 11

Kr.

6,50

Norske Rag Sokker og Skisokker i
graa, blaa og røde, fra Størr.
6—12, fra
Kr.

5,25

Poplin-Luffer med Teddybear Foer Kr.

8,85

Kr. 68,00
Helulden Skovmandsjakke

Greda, Grau, Gredana og Harrow
Skjorter — i italienske og almin
delige Faconer, i mange Farver,
fra
Kr. 19,85

igtige islandske Stjerneluffer... Kr. 11,25

Kr. 58,00

Elegant Pjækkert med halvt vatteret
og halvt skotskternet Foer
Kr. 248,00
Korea-Huer i Poplin med Teddybear
Foer
Kr. 13,85

EKSTRA JULETILBUD
irvanter

Kr. 12,25

tens Bukser — til alle Priser.

Astrakanhuer i sort og graat
Pyjamas — stribet Percales i prima
Kvalitet. Farver: blaa, grøn og
bordeaux, Størr. 48—56
Kr. 17,85

Alt i Skindhuer — sorte og brune
Franske Alpehuer fra

ogsaa efter Maal i alle Størr.

Kr. 18,50

Kr.

7,50

Stort Udvalg i strikkede Huer — orig.
norske Tophuer, kun
Kr.

6,85

Samme Pyjamas til Drenge:
;ee Skjorten, i alle Farver og Størr.
3rand
Super

Kr. 32,50
;.

Kr. 15,00

Størr. 10—12

Kr. 15,50

Størr. 14—16

Kr. 16,00

Balaklava og Pulmanhuer

Kr. 37,50

3 Non Iron Skjorter, der ikke skal
stryges
Kr. 37,50
sække fra

Kr. 11,50

it Club Huer fra

Kr. 14,50

Huer og Strikhuer

Størr. 6—8

B A C H E R
Torvegade 22 . Am. 4502 - 8635
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RINGKØBING-TUREN
af O P S T R U P - N I E L S E N

En fisker lånte mig et kort.
Ankom til Hvide Sande klokken 5,45 og
fortøjede uden på en kutter, da der var et
kedeligt højt bolværk at katre op ad. Var
meget træt og gik til køjs, men klokken
9,00 kom tolderen og ville have tre kroner
i havnepenge, som gjaldt en uge fra søndag
til søndag, kom man om lørdagen skulle
man betale igen om søndagen, men jeg blev
godt gal i hovedet over at blive vækket,
for jeg sov lige så godt og nu kunne jeg
ikke falde i søvn igen, og gik så op til
slusemesteren for at få oplysninger om
gennemslusningen.
Det var gratis fire gange en time hver
dag, ellers kostede det 5 kroner, og jeg
bestilte så tiden mellem klokken 13 og 14.
Hos slusemesteren fik jeg også oplysninger
om besejlingen af Ringkøbing fjord. Der
var koste hele vejen, omend langt imellem
dem, men ellers skulle der bare styres
NVtNtøN.
Ankom til Ringkøbing klokken 2,15 og
fortøjede i sejlklubbens pæle.
Lørdag den 13. juli.
Efter at have tanket 40 liter benzin trak
jeg i landgangstøjet. Ringkøbing er en
gammel by, som har været købstad i over
500 år, og det var interessant at traske
rundt mellem gamle huse og ind i gårdene
og finde tydelige rester af gamle køb
mandsgårde, hvor landboerne kom og
spændte fra, når de var i staden, — der var
selvfølgelig også nye, moderne kvarterer,
men de ligner jo hinanden alle steder.
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Det gentog sig flere gange, til jeg var oppe
i nærheden af Bovbjerg, så holdt det op,
men gentog sig senere, dog ikke nær så
meget.
Passerede Bovbjerg klokken 17,20, og
konstaterede ved en fiskervager, at strøm
men stadig var med. Over land stod det og
truede med tordenbyger, jeg kunne skimte
de store betonbunkers, og nærmede mig
Tyborøn, hvor jeg var i havn klokken 19,15,
efter at have tilbragt en dejlig dag på søen.

Det var ikke ret tit, der kom fremmede
både på besøg, ingen jeg talte med kunne
i hvert fald erindre, at der nogensinde
havde været en københavnerbåd i Ringkø
bing, derimod snakkede de gerne om en
stor engelskmand, der havde været der.
Da jeg over for sejlklubbens formand Mandag den 15. juli.
ytrede ønske om at købe deres klubstander,
Blev vækket klokken 2,00 ved at fiskerne
forærede han mig en ganske gratis, •— med startede deres motorer og gik over for at
ret til at føre den i sallingen.
få is ombord. Jeg nød den dejlige morgen
med al dens travlhed og stak selv til søs
Søndag den 14. juli.
igen klokken 8,30.
Vågnede klokken 7,30 ved regnen som
Svagt skiftende vinde, let skyet, strøm
trommede på dækket og hørte vejrmeldin
men imod gennem Sælhundeholmsløbet,
gen, der ikke lød værst. Ud til Hvide Sande
passerede anduvningsbøjen klokken 9,30,
kunne jeg da i hvert fald komme, hvis jeg
kurs SOtO på Oddesundbroen. Gik gennem
ellers kunne finde vej gennem regntyknin
broen klokken 11,15 og ankom til Venø
gen, og jeg afgik fra Ringkøbing klokken
klokken 11,45. Traskede en lang tur over
9,00 i stærk regn og var i Hvide Sande
den frodige ø og mindedes barneårene i
klokken 10,15, hvor jeg fortøjede i havnen
Struer, gik så tilbage til havnen og satte
på fjordsiden, som kaldes „Mamrelund".
nogle ålekroge og så en lystkutter strande
Vejret var helt stille med silende regn,
i løbet og blive slæbt fri af en fiskerbåd.
og nogle fiskere rådede mig til at udnytte
Klokken 21,00 regnede det, barometeret
det og få fat i slusemesteren og komme
faldt, og jeg var glad over at være nået
igennem, selv om der om søndagen ingen
op i Limfjorden, som er et af de farvande,
slusetid var og det kostede fem kroner.
jeg holder mest af at sejle i.
Gik over Barren klokken 13,00, stadig
Tirsdag den 16. juli.
stærk regn, men svag sydlig vind og strøm
Tørnede ud klokken 6,15 og afgik klok
men med. Passerede Lyngvig Fyr klokken
13,30, solen kom glimtvis igennem, og vin ken 9,30 i fint, stille vejr. Fortøjede i
Struer gamle havn klokken 10,05 og gik i
den svagt skiftende.
Passerede båken ved Stadil klokken 14,35 land for at besøge familie.
og havde båken ved Vedersø tværs klokken
15,15.
Klokken 16,10 Torsminde tværs, så var
jeg halvvejs, det var kaffetid, og „vi skulle
have et hal i batyrlinen".
Det var min gamle skipper, jeg første
gang hørte bruge det udtryk, da vi med en
last træ fra Halmstad passerede „mælke
spandene" ved Hals, og vi to knægte om
bord kom hen agter for at tage roret og
holde de røde koste om styrbord. Skipper
gik ned i kahytten og kom lidt efter op
med tre ølglas halvt fulde af et eller andet
og sagde: „Skål. Det har været en god
rejse."
Han stak glasset ud, og vi drenge gjorde
det samme, men himmel, hvor det brændte.
Det skete hver gang, vi var for indgående,
men hvad en „batyrline" ellers er for noget,
ved jeg ikke. Min egen efterligning var en
æg"te, jysk kaffepunch, også kaldet „en
halv kaffe".
Jeg sad og nød solskinnet og kiggede
mig omkring, og så da, at bovvandet var
rødt som saftevand, og ud til siderne var
det grønstribet. En af bulerne på vandet
lignede en stor kobberplade, der bølgede
op og ned, og da jeg kom derhen var vandet
rødt som en udglødet kobberplade, og tykt.

Onsdag den 17. juli.
Liggedag.
Torsdag den 18. juli.
Sejlture på fjorden med familien og bil
tur om aftenen.
Fredag den 19. juli.
Provianterede og tankede 40 liter og
gjorde klar til afgang. Fint, stille vejr,
svag vind fra NO, afgik klokken 13,50 og

Det kostede fem kroner at komme
gennem slusen.
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passerede Glyngøre klokken 16,40. Tænkte
på Nykøbing, hvor jeg aldrig havde været,
men fandt, at der var så dejligt på søen, og
styrede i stedet for mod Purhoved. Holdt
over efter Blinde Røn og fandt kosten, men
kun det ene hovede, resten var under vand,
og meldte det til lodserne, da jeg kom i
havn i Løgstør klokken 19,35.
Lørdag den 20. juli.
Liggedag, som blev brugt til at vaske
udenbords, blandt andet.
Søndag den 21. juli.
Vejret stille og letskyet. Forlod Løgstør
klokken 10,00 for at gå til Hals i et stræk,
opklaring og solskin, intet at bemærke,
passerede under Ålborgbroen klokken 13,50,
og i Langerak slap det gode vejr op. I Hals
klokken 16,20.
Mandag den 22. juli.
Vind fra NØ ca. 3-—4, halvskyet. Fik 40
liter benzin ind og startede så for Læsø,
hvor min kone opholdt sig på ferie, men
der var jo en dårlig vind derop og jeg fik
smerter over ryggen (lumbago), slugte 2
gange 2 albyler og måtte vente og se tiden
lidt an.
Afgik klokken 12,30 i fint, stille vejr,
men dis ude over søen, så jeg ikke kunne
se fyret. Satte kurs efter Læsø Nordvest
rev, lyttede efter fløjtesignaler fra fyr
skibet, men besluttede så at styre på lystønden ved Stensnæs. Kunne tydeligt se
Jyllands-kysten hele tiden og styrede fra
lystønden kurs mv. NO^O på Læsø Vester.
rev( hvortil jeg ankom klokken 17,35 efter
en dejlig tur.
Blev på Læsø nogen tid, men
Søndag den 4. august
syntes jeg, jeg havde været længe nok
på samme sted, selv om jeg havde haft det
rart og dejligt, jeg gjorde klar til afgang,
og endelig klokken 20,15 stak jeg til søs
igen.
Det var min mening at holde ned over
Nordvestrevet, men det blev for mørkt til
at se kosten, og jeg gik derfor hen i nær
heden af fyrbøjen. Havde det været om
dagen, ville jeg have holdt ned langs Læsø
kysten til lys. og fløjtetønden, der ligger i
rute 32, og derfra til Anholt, som skulle
være mellemstation, — men som natsejlads
foretrak jeg at holde ned gennem rute 35
med kurs på lys- og fløjtetønden ved Østre
Flak.
Passerede fyrskibet klokken 21,55, kurs
mv. StO^O. Svære dønninger agten ind,
så båden girede og var vanskelig at holde
på kurs, himmel og vand gik ud i et, så
man ikke kunne få noget fast holdepunkt
at styre efter, og fiskerne havde fortalt
mig, at der var stærk sydgående strøm.
Men fyrskibet lå opsvajet for nordgående.
Fik ret tidligt øje på lystønden.
Mandag den 5. august.
Lystønden punkt 2 i rute 35 tværs klok
ken 00,25. Ændrede kurs til mv. SO^O
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efter Anholt vinkelfyr. Det hjalp på girin
gen, men til gengæld blev der mere slinge
rage. Ved den store lys. og fløjtetønde
punkt 33 i rute 28 er der altid stærk trafik
og da jeg havde den tværs klokken 2,35 var
Ålborgbåden for sydgående, to store last
Under generalforsamlingen den 28. oktober
både for henholdsvis øst- og vestgående, og
1957 fik min bordfælle foreningens jubilæflere småskibe passerede, hvoraf jeg selv
umsemblem overrakt, og jeg fik derved for
følgelig var den mindste.

Kan vi være det
bekendt - \

Klokken 3,25 pejlede jeg Anholt blinkfyr
ved at stævne lige på det i mv. OtS^S.
Jeg skulle kunne se Anholt vinkelfyr, men
antageligt har det været skjult af dis. Den
klare vinkel synlig klokken 3,35. Fortøjede
i Anholt havn klokken 4,45. Dist. 49 sømil.
Tørnede ud klokken 8,00 i dejligt stille
og varmt vejr og betalte 5 kroner i havne
penge (den var betydelig skrap), og tan
kede 40 1 benzin. Og atter meldte uroen sig,
selv om der er dejligt på Anholt, men jeg
har været der flere gange, og der er jo da
også dejligt i Gilleleje, som skulle være
næste mål.

første gang lejlighed til at tage et sådant
nærmere i øjesyn.

Stor var min forundring over at konstatere,
hvor lille og uanseligt det var. Skønsmæs
sigt vil jeg antage, at det er halvt så stort
som vort normale knaphulsemblem, og den
tanke faldt mig da ind, at hensigten dermed
måtte være, at disse mennesker, der får em
blemet tildelt efter at have været gode og
trofaste medlemmer gennem et kvart århun
drede, skulle skamme sig over stadig at stå i
Sundby Sejlforening og derfor så vidt muligt
skjule denne kendsgerning ved at bære et
så lidet iøjnefaldende — nærmest usynligt —
emblem som muligt.

Afgik klokken 10,40 med kurs på tønden,
Det er grunden til at jeg sporger:
som viser rødt blink. Tønden tværs klokken
Kan vi være det bekendt?
11,25, kurs mv. SOi/aS til lys. og fløjtetøn
den punkt 6 i rute 36, som passeredes klok
Ville det ikke være rigtigere, om jubilæumsken 13,08. Derefter kurs mv. SO^O til
emblemet var noget større end det normale?
punkt 4, der passeredes klokken 14,35.

Jeg henstiller til Bestyrelsen at overveje
dette spørgsmål meget grundigt og om muligt
foretage en ændring inden de næste jubilarer
tropper op, og, såfremt man kan tilslutte sig
mit synspunkt, samtidig finder ud af, om de
Jeg besluttede mig til at blive her nogle allerede uddelte jubilæumsemblemer i så fald
G. Østergaard.
dage, og vil ende min beretning her, da der bor udskiftes.
Her mødtes jeg igen med ,,H. P. Prior",
ændrede kursen til mv. SO V& S til Gilleleje,
hvortil jeg ankom klokken 17,55, efter en
dejlig dag.

formentlig ikke sker andet på resten af
turen hjem, end vi allesammen kan opleve
på en lørdag-søndagstur.
Min udsejlede distance havde udgjort ca.
590 sømil.

Jeg går og ærgrer mig

ikke fordi det er efterår og tidligt mørkt,
og en mængde regnvejrsdage, hvor det rigtig
Min gennemsnitsfart havde været 6,2 øser ned, det kan man jo ikke gøre noget
sømil.
ved, desværre. Derimod kan man godt blive
Forbrug af benzin: 440 liter (413,60 kr.) lidt sur, når man om aftenen, når det er
mørkt, kommer og skal gennem lågen til
Petroleum: 50 liter (20,00 kr.)
nordre plads, og så lige indenfor, plask, træ
Brændstof ialt: 433,60 kr.
„Britta". der ned i en sø og erhverver sig et par rigtig
modbydelige våde sokker. Dagen efter er
man leveret, i sengen med 40,2. Så ligger man
der med sin feber, bander og siger til sig
selv: Det må der da i det mindste kunne
gøres noget ved, for pokker...
Jeg havde brugt 94 sejltimer.

Nu er det tre uger siden uheldet indtraf
for mig, men søen kommer stadigvæk igen
hver gang det har regnet, så går der to—tre
Ringkjøbing Sejlklubs stander.
dage inden den igen er tørret ind. Det vil
stadig gentage sig. Derfor spørger jeg: Hvis
det er muligt at skaffe lidt slagger eller grus,
om der så må blive fyldt lidt af det i hullet
ved lågen på nordre plads. Det vil glæde alle
To af foreningens gamle vikinger runder år, dem, der ellers må springe over og særdeles
idet May Jørgensen — Svava — i november dem, der — som jeg — intetanende vadede
fyldte 80 år, — og tomrer Chr. Madsen — lige ind og plumpede i.
Ærb. »Den våde sok«.
Lajla — i januar fylder 70 år.

TILLYKKE
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GOD JUL
Jeg skrev vist engang i sommer, at det er
nøjagtig lige så koldt Sankt Hansaften som
juleaften, — det passer ikke. Det er lige om
vendt. Der er kun den forskel, rent vejrmæs
sigt set, at Sankt Hansaften har vi bålet at
varme gåsehuden ved, — juleaften æder vi
den, gåsehuden, og så er der jo iøvrigt også
det, at førstnævnte aften fryser vi med op
smøgede skjorteærmer og tåløse sko, fordi
vi vil have at årets længste dag også skal
være den varmeste, — sidstnævnte sveder vi
i giraftrusser og kraniemuffe, fordi vi har
læst et sted, at sydlændinge tror vort land
befinder sig i umiddelbar nærhed af Nord
polens is, og at isbjørne ugenerte vader rundt
i vore byers gader, og det er jo heller ikke
sandt, det er helt andre bjørne man ser på
gaderne og først otte dage senere.
»Juleaften rejser dyrene sig i stalden,« for
talte de gamle, »og huskatten og husnissen
fik besøg af julenisserne fra Troldehøj og åd
risengrød på høloftet.«
Ak, disse dejlige eventyr, hvem der blot
endnu troede på dem, og ikke hver eneste
dag tvinges til at tro, at om ganske få år vil
det være almindeligt at holde jul et sted ude
i verdensrummet i selskab med marsbeboere
og andre planetmennesker, som ikke har spor
lighed med de vingede væsener, man kender
fra julekort og eventyrbøger, — og en dag
lykkes det vel en eller anden at få afskudt
en raket eller sputnik, som farer direkte til
himmels, fyldt med tobenede Lajka'er, for
hvem intet er helligt. Jeg tænker på »Konen
i muddergrøften«, og så ham der forsøger
at snige sig forbi Sankt Peder med en A-
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25 års Jubilarer

Nedennævnte medlemmer, som i år har 25
års jubilæum i Sundby Sejlforening, har fået
eller vil få foreningens jubilæumsemblem.
eller B-bombe i baglommen for at tvinge Vi takker de »gamle drenge« for deres virke
Vorherre til at dele verdensrummet med sig, og indsats for vor gamle sport og unge for
ening og ønsker tillykke med dagen.
— eller miste det helt.
»Rejs kun tilbage til jorden,« vil den gamle
S. Hougaard, Volosvej 12.
mester sige og se bedrøvet på ham. »Dine
V. Hansen, Bremensgade 61, 4. sal.
efterkommere svømmer allerede rundt på
C. E. Hansen, Lombardigade 28, 3. sal.
bunden af Atlanterhavet som amøber.«
G. Veis, Middelgrundsvej 39.
Og om millioner af år vil en haletudse
K. Nielsen, Lemberggade 3, 1. sal.
komme svømmende op ad Gudenåen, om
J. C. Petersen, Østrigsgade 31, 1. sal.
andre millioner af år vil den hoppe i land,
H. Christensen, Bremensgade 58, 3. sal.
som en frø, og mange, mange millioner år
M. Christensen, Amagerbrogade 13, 4. sal.
senere vil to menneskelignende væsener,
Helmuth Sørensen, Iranvej 19.
klædte i dyreskind, sidde uden for en jord
K. A. Christensen, Hessensgade 49, 5. sal.
hule og se op på månen, og manden som altid
skal dupere sin svagere medskabning, vil
svinge sin stenøkse i luften og bedyre, at han
en dag vil hente månen ned. Bare vent. Og
hun venter i tusinder og atter tusinder af år,
indtil Vorherre atter tværer det hele ud og UNDGÅ AT HAVE brandfarlige vædsker i
fartøjet efter ophaling for vinteren.
lader det begynde forfra, fordi menneskene
ikke vil indse, at hvor højt de end rækker,
stjernerne kan de aldrig nå.
Lad os gå rundt om juletræet med hinan SALG OG BYTNING af fartøjer skal straks
meddeles havneudvalget.
den i hånden og glæde os over, at vi blev
skabningens herre og vil blive ved med at
være det, så længe vi bliver, hvor vi hører
til, og lad os ikke spekulere over, om vore STOF, SOM ØNSKES optaget i først ud
børnebørn skal være rumforskere eller ny
komne nummer af bladet, må være red
byggere på Saturn, — lad os sende hinanden
aktionen i hænde senest d. 1. i måneden.
et godt, gammeldags julekort med engle og
nisser og glæde os over, at lyset nu vender
tilbage, og at vi snart igen skal sidde i vores SALG AF FARTØJ i forbindelse med hav
båd midt ude på Øresund og undre os over,
neplads og plads på land er forbudt.
hvor stort havet egentlig er, — og hvor ube
tydelig lille, man selv er, når man kigger
opad. God jul!
Rollo.
FARTØJER MÅ IKKE henligge i havnen
efter 15. december.

r~
Beauforts skala
0 - 1 2

Vindens hastighed
i meter pr. sekund

Svarer til:

0

0 - 1

Stille

1

2 - 3

Flovt

2

4 - 5

Let brise

3
4

6 - 7
8 - 9

Jævn brise
Frisk brise

5

10 - 11
12 - 13

Stiv kuling

6
8

Stormende kuling

9

19 - 21

Storm

10

Svær storm

11

22 - 25
26 - 30

12

over

Orkan

30

MASTER SKAL AFRIGGES inden de an
bringes i masteskuret.

Kuling eller blæst

14 - 15
16 — 18

7

BALLASTJERN OG STEN må ikke henlæg
ges på broerne.

Hård kuling

Orkanagtig storm

Vi er blevet gjort opmærksom på, at når
der i indsendte langtursberetninger tales om
f. eks. vindstyrke 5 (frisk kuling) kan dette
forveksles med 5 sekundmeter vind (let brise)
— hvad der jo giver et noget forvrænget bil
lede af tursejlerens oplevelser, og vi bringer
derfor en oversigt over Beauforts vindskala
omregnet til vindens hastighed i meter pr.
sekund.
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Fra sejlerskolen
Fællesudvalget for de københavnske sejlerskolers
onsdag saftener ttt. »tt.
Det gik fremad. Det gik virkelig fremad
efter de første famlende forsøg på at samle
sejlerne også om vinteren til onsdagaftenerne
i de forskellig klubber. Der kan noteres en
glædelig fremgang, den første sejr. Jeg er
sikker på, at den tanke, der her er opstået,
vil kunne bryde alle skranker, og sætter man
sig ned et øjeblik og tænker over det, hvilke
perspektiver når man så ikke?
I den forløbne tid siden sidst har vi ialt
haft 4 onsdagsaftener. Og hvad er der så
sket? Her er et lille referat til orientering for
dem, som snød sig selv:
November måned startede med, at ingeniør
Lægring fra »Sundet« fortalte minder fra sin
tid som vaskeægte sømand, d.v.s. i sejlskibe
nes tid. Han var forhyret ombord på DFDS's
»Viking«, da den sejlede ud på sin sidste tur.
Interessant var det, og som en lille ting kan
det nævnes, at de de skulle rundt Kap Horn,
havde de fin vind hele vejen ned til det, men
netop som »Hornet« var i sigte, fik de hårdt
vejr og drev sydpå, væk fra det. »Og så,«
fortæller Lægring, »varede det 26. døgn, før
vi så »Hornet« igen!«
Vi fortsatte onsdag den 13. hos »Frem«,
hvor den amerikanske ambassade viste en
film »Træskibsbygning i Essex«. Essex i
Amerika er tilsyneladende førende på træskibsbygningens område, vel at mærke hvad
store søgående kuttere angår. løvrigt er Essex
en lille by, men med stolte traditioner. Bag
efter vistes filmen om den amerikanske ishavstjeneste, som betyder så meget for sik
kerheden på de oversøiske passagerruter. Vi
fulgte, hvordan et isbjerg eskorteres fra det
øjeblik, det bliver observeret, til det er på
størrelse med en ispind, der er blevet suttet
på. Tilsidst så vi en ugejournal, delvis om
handlende andre folkeslag. Gunnar Nu-Hansen havde indtalt den danske tekst. Da vi
havde fået »øjne« igen efter alle disse film,
blev der spillet op til dans som altid på
onsdagsaftenerne.
Onsdagen den 20. begyndte Kell Bay afte
nen med sin fortsættelse af sin kapsejlads
instruktion. Bagefter sprang fællesudvalgets
sidste nye bombe: Et 6-mands stort jazzband,
som har lovet at spille for os hver onsdag
aften fremover. Der blev jinget og rullet, så
taget flere gange var på vej ud i havnen.
Den sidste onsdag i denne måned havde
»Fisker« fra Sundet lovet at tage sig af. Og
jeg skal love for, at han gjorde det til gavns.
Han forstod kunsten at holde sine tilhørere
fangne med sine sjove oplevelser og morsom
me anekdoter. Der var jubel, når »Fisker«
fortalte om »aber« o.s.v. Samtidig viste han
sin film fra en tur rundt Gota-kanalen.
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Se, det var jo slut for denne måned. Når
disse linier bliver læst, har der allerede været
2 aftener i december, hvilket vil sige, at vi
her går direkte over og fortæller programmet
for januar:
Onsdag den 8. januar 1958 kl. 20,00 i K.A.S.
Kaptajn Brettschneider med »Joseph Kon
rad« jorden rundt, bagefter dans til 6mands orkester.
Onsdag d. 15. januar 1958 kl. 20,00 i Sundet.
En yachtkonstruktør vil fortælle om at ud
kaste, tegne og forstå en båd. En yacht
mægler vil give praktiske tips og vink ved
køb af skib. Bagefter dans til orkestret.
Onsdag den 22. januar 1958 kl. 20,00 i Frem.
Kell Bay fortsætter sin kapsejladsinstruktilon. Bagefter dans til orkestret.
Onsdag den 29, januar 1958 kl. 20,00 i K.A.S.
En deltager fra »Gaiathea-ekspeditionen«
vil fortælle os lidt om den tur. Bagefter
dans til orkestret.
Allerede nu kan vi røbe, at den første ons
dag i februar kommer »Fisker« igen og un
derholder. Det bliver den 5. februar.
Men onsdagsaftenerne er ikke det eneste.
Næh, vi kan også komme på week-end om
vinteren, idet der er arrangeret (som nævnt
i sidste nr.) en week-end tur til Høje Sand
bjerg. Det er Akademisk Skyttekorps, der
deroppe har en hytte, vi må låne. Og lutter
sejlere samlede en week-end under andre for
mer, det må da sige sporto. Altså vi mødes
lørdag den 18. januar 1958 kl. 16,00 på Hans
Knudsens Plads medbringende lørdagsskorpeskrin og ditto søndags (madpakke), sovepose,
spisegrej og 8,50 kr. Vintertøj tilrådes. Kom
pas ikke nødvendigt, ejheller lanterner.

busserne ved afgangen. Hytten er en dejlig
stor hytte, smukt beliggende ved en bakke,
der er pejs, køkken o.s.v.
Hver dag læser man i avisen, at nu har
den og den dræbt den og den, en anden har
røvet noget fra en tredie. Det er, som om der
ingen flinke og rare mennesker findes mere,
men i fællesudvalget er de nu af anden op
fattelse. De er blevet mødt mtd forståelse
og hjælpsomhed alle vegne, når de kom og
ulejligede en hel masse mennesker, som fak
tisk ikke havde tid til at skænke »Fællesud
valget for de københavnske sejlerskoler«, en
tanke. Til disse mennesker vil jeg gerne rette
en tak på udvalgets vegne, thi uden disse rare
mennesker var det ikke lykkedes at skabe
»onsdagsaftenerne«. Endvidere en tak til de
mennesker som mødte frem og så på det, der
nu blev arrangeret, en tak fordi de kom så
talrigt. Lad os mødes igen til næste år med
denne ballast. Tilslut ønskes alle en glædelig
jul og et godt nytår.
Barner.

JUSIIOR

spalten

Alle juniorer og deres pårørende ønskes
rigtig glædelig jul og godt og lykkeligt nytår!
Juniorlederen.

*
Førerprøveattester.
På generalforsamlingen uddeltes førerprø
veattesterne til følgende juniorer:
Preben Jensen — Birthe Nielsen — Per
Rinnæs — Svend Aage Hansen — Ole Larsen

•
N
avigationskursus.
I prisen er inkluderet lørdags-aftenkaffe
eller te, morgenmad søndag med morgenbrød
Juleferie fra den 20. december 1957 — 3.
også kaffe eller te og rundstykker, samt na januar 1958.
turligvis billetprisen frem og tilbage. For den,
Undervisning den 5. og 19. december og
der ønsker at benytte egne transportmidler, 9. og 23. januar.
kan disse få nærmere oplysninger om vejen
*
og beliggenheden ved tilmeldingen, idet det
er nødvendigt at tilmelde sig i forvejen af Kammeratskabsaftener.
hensyn til madbestilling, bustransport og
Juleferie fra den 20. december 1957 — 3.
overtegnelse. Tilmelding kan foregå om ons januar 1958.
dagen til onsdagsaftenerne og til Vilh. Linde12. december film eller lysbilleder.
mann, også kaldet farbror, eller undertegne
Modeaftener i januar den 16. og 30.
de. OBS!! Tilmelding slutter den 8. januar
1958. At humøret også skal medbringes, er
jo ikke nødvendigt at tilføje, da det jo bæres
rundt ligesom f. eks. næsen. Vi er hjemme
igen søndag kl. ca. 16,30 ved Hans Knudsens
Plads, og det er linie 184, der benyttes, blot
til orientering, da der vil stå indviede ved
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KONTINGENT FRA 1. JANUAR 1958: Indlæg til bladet.
Redaktøren slutter den 1. i måneien.
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15,00 15,00 15,00 15,00
Aktive
indm. før 15/8-57
Aktive
20,00 20,00 20,00 10,00
Aktive:
indm. eft. 15/8-57
G. Johansen, Krokodillegade 5, mb. Panter. Passive
5,00 10,00 5,00 10,00
5,00 5,00 5,00 5,00
Harry Jensen, Vesterbrogade 132, mb. Ann. Juniorer
5,00 5,00 5,00 5,00
Holger Jensen, Dannebrogsgade 41, jolle B. medl
Grethe.
Niels Jelsby, Grækenlandsvej 110, mb. Pia.

Træk og slip

Ifølge lovenes paragraf 3: Nyt medlems
ansøgning om optagelse aftrykkes i først
Heldigvis varer det nu ikke længe, før vi
udkomne nummer af S.S.F. Protest skal skrift får vore toiletforhold i en sådan orden, at
ligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter
der »altid er plads«, — for ,som restauratøren
offentliggørelsen.
betroede mig, er det lidt pinligt at have fyrre
tyve selskabsklædte gæster i klubhuset, når
der er »top på kransekagen«.

ASSURANCE

ØBRO 7515

Jeg ved ikke, hvor tit KGR besøger os i
vinterhalvåret, men ville det ikke være prak

FREYTAG SEJL

bart før en større samling mennesker stillede
sig i kø?

Red.

K. PEDERSEN & SØN

N Y H A V N 5 3
P A L Æ

Cent. 14575 — Marskensgade 8.

tisk, om man fik dem til at kigge ind umiddel

3 9 4 3

Forchromningsanstalt

Bladet ønsker sine læsere

Rømersgade 20 — København K

glædelig jul og godt nytår,
med tak for året der gik.

SEJLSPORTSHUER
EMBLEMER OG OVERTRÆK

BROZEK
AMAGERBROGADE 124

må

Telf. Byen 3564

Red.

GIK DER EN RUDE?

TANK4NLÆGET

betyder intet
den ordner
GLARMESTER JES SCHULTZ
Vermlandsgade 82 — Amager 7099

PA HAVNEN

til

den

billigste

pris

SU. 866
ÅBENT HELE DAGEN
BENZIN - PETROLEUM - SOLAR

Bådmotorer

OLIE . OLIEBL. BENZIN - KNAL

Nye og brugte, alle fabrikater og H-K.
Nye og brugte propeller
samt aksler sælges.

LERT BENZIN - PETROLEUM TIL

OTTO HANSEN - ERANTISVEJ 25, S.
TELEFON 50 87 68

KAHYTSLAMPE

OG

PRIMUS

Amage
HAUAND5GA0E

-

SMØREOLIE M. M.

ANNONCEEKSPEDITION ved
E. LORENTZEN,

Afleveret til postvæsenet den 14.—12.—195"

ALBANDENSGADE 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&WTTZKE
Assurance

Kongene Nytorv 6
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