Problerrner med vort
medlemskartotek
Vi har desveffe mAtte konstatere af en del af foreningens medlemmer
ikke har modtaget medlemsbladet det gidete Ars tid.
Problemet er opstAet ved en beklagelig mangelfuld revision af vort
kontigentkartotek og avis postkontorets addresseliste.
Efter aftale med Erik Bendix og Poul Silberg, er medlemslisteme
foundt up to date og de vil i fremtiden tsge hand om ajuorfrring.
Bestyrelsen beklag€r meg€t, at d€I ikke har vEret orden i sagerne,
men forventer at bladudsendelseme fung€re frem over.
Pe hods afen gennemgribende revision afforeningens kartoteker, kan
der afden ene, eller den anden gnrnd dogstadig vere enLelte problemer,
safremt du far kendskab til sedanne bedes du Lontakte Erik Bendix tlf:
33 t4 54 14
eller undertesrede
H€ntritrs Wind-H|trsen

Sejlere, sorrmer og solstik
Midt i den varmeste sommer - ikke bare i mands minde, men i mange
mends minde - holdt vi DF.rELs Arsnpde hos Viking€rne i Nykgbing
Falster.
Frcdag den 8.juli 1994 krtb vi ind i skyCgeni klubhuser vebnet med
koldt fadrl. Formanden, Henning Wind-Hansen, overdgvede de kide
sejlere,idet han pr9vedeatformalisere et uformelt arsmgde.Man behover
en dirigent, derfor valgtes Helge, SPMY. Der skulle ogsa bruges en
referent. Det pAtog undertegnede sig, Gorm, ASTRAL.
Det ftrste problem, der blev debatteret, var struhturen i vores forening. Vi har ingen oflicielle vedtegter med en fastlagt dagsorden for
mrdeme, og vi behover deml Vi behgver ogs8 nogle flere hjelpende
hender i foreningen.Der var bred opbaLningtil bestyrelsenstnske om at
lade et s@tvedt@gterudarbejde.

Ka.l, ll.
For3idefolo:Harpunlogvinderen

FartojsregisteretbearbejdespA hgjtryk, ogdet forventes at udkomme
i oktober, dette Ar. BestrEbelserne gar ud pa, at der skal vere fane fejl

end tidlig€re. Desverle mAMorten, ROSA,der har ftrt registeret i nogen
tid, inelde fra pa grund afoverveldende arbejdspres.
Medlemsbladet e. vokset i omlsng og kvalitet. R€dakttren, Poul
Silberg, har varct syg (og er Btoppetsom redaktor. Red). Det har givet
nogen uregelmessighedi &ilten. redaktionen opfordrer medlemmeme
til at bi&age med stol Pouls sygdom har ogs! medfr , at nytilkomne
rnedlemmer desverre ikke har feet tilsendt blade.
Okonomien blev omtalt i store trek. Ogsl her er det de uformelle
oplysninger,der dominerer.Vi mangler devedt€gter! IndtEgterne pe cs.
75.000kr brugesi hovedtrek til register, blad ogstevner. Man kan sig€,
at indtegteme rekker til de muligheder vi har - Ined de forhAndenv€rende arbejd6ressourcer.
Stevnet hos Viling€rne har veret en stor oplevelse,samarbejdet
startede for et Ar siden, og vi har mrdt en enestAendehjelpsomhed og
id6rigdom. Unibanhhar lagt vinduer til en specialud6tilling.Det er ogsA
en flot gestus,at VitjDgeme har rydet en hel moletil os.Selvvejret er flot,
sAvi har al mulig grund til at vere tilfredse med deresarrangement.
Henning, formand,giorde rede for bestjrelsens id6er med den kommeDdestruktur. Man forestiller sig at beBtyrelsensarbejde deles ud pa
fire grupper 6 6-10 personer, der i fellesstab Lan strtte hinqnden.
Bestyrelsenskal b€st! af 6-? medlemmersamtformanden.De! holdes
bestlrrelsesmrder5-6 gEngeArligt. Vi har fortsat meg€t stor hjelp fra
KDYS sekretariat, og KDYS representant i voles bestFelse tilbyder
juridisk bistand ved udformningen af vedtegter. SammereprEsentant
imponered$ over den lange lrrekke vores forening har fung€ret uden
vedt€gter. Kendskabet bl.a- til Bent Aarres og Hennings personlid
stlrede demohati forklarer, hvorlor det er glet eodt aUigevel.
En del medlenmer tilbed sig med rld og dld:
Bendix, KULLING, tilbyder at overtage arbejdet med registeret.
Per, A.LK 3, vil stille en beletning til rAdighedfor bladet. Han skriver
alligevelen til Ven5trebladet.
R€n6, NAUTIC, vil godt vere med til at arrangere stevner.
Vagn Rasmussentifuder sin hjelp til moto idsarbejdet.
Det er blevet foleslaet, at vi sLal udarbejdeen tilsJmsbog.Tidligere
fgrte skibstilsynet en sadan,ogvi vil kunne havestor gavn afen bog, der
er fdrt ajour. Alle hlndverksmessig€ endringer og fomyels€r skal
indftres, sa vi selv og Lommende ejere kan orientere os om bAdens
tilstand. Bogenforeslasat indgA i vurderingen v€d kommendestevner.
(Der arbejdeevidere mel det forelagte udhast.R€d.)

Ole, SABRJNA,bragte forsikringsspdrgsmllet pa banen. Han opfordre! foreningen til at arbejdefor, at afgiften pAforsikringen $emes for de
eldre bAde. Fra flere sider advaredesom, at det sprrgEmal btr der ikke
ltres ved, da det er et meg€ttmfindtlid politiksemDe.
Vintermtdet er endnuikke fastlagt,men Kertsmindeblev nevnt som
en mulighed.PerALK 3, ville godt mtde op,hvishan kan vere sikker pa
at fA en plads til blden i havnen. Henning turde godt garantere en god
plad8i havnentil den tid.
Neste ers sommerst@vneer inviteret til Nyborg, men det er ikke
fastlagt endnu. Nyborg sksl hsve folkebAdsstevnesamme weekend.
SomafslutningpadirigenthvervetsluttedeHelgeafmed en smuk lille
sang.
P.S. Da mrdet var oversteet dukkede referentenshustru op, og gensJmsgleden var stor.Sesbr at referatetbleste fra mig- udenatjeg opdagede
det. Det mesteblev dog fundet pA vej op mod byen,og resten er genskabt
efter en hullet hukommelse.
JegpAstarikle, at det er skrvet somvinden
bleser.....
Tak for et godt stevne!
GorD, ASTRAL
5
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IKAJ0TI
Detblev motorbedenKajo II. hjemmehorendei Hundig€ hos matmsJens
Jensen, som blev &rets harpunlogvinder.
Dn perle afet skib, som JensJensen har kobt og sat i Btandfor omkring
400.000kroner. Penge,hanharknoklet for at tjene hjem, hvilket han ikke
fortryder en krone al Alt indenskibs er originaltogi blankt mahogni, som
var det nwud6et. Det er det ikke, men det vil altid skinne, hvis det fra
besmdelsen er godttre ogbliverbehandlet dgtigt. Og det er Kajt II, som
i 1948 blev bygget i Dragor til en mand, der vidste hvad han ville have. De
seks skotlamper er handdrejede og formodentlig de eneste af slagsen i
Danmark. Handvasken indrammet af mat glas med udsklrne waner.
Mahogni-toilet i stlrybord, soveverelse med indbyggede klEdeskabe bagbords. Instrumentbordet i den 46 er g6mle moto$Ad er det originale
mahognibord, blot med nye instrumenter. Det gamle kompas fung€rer
endnu. Omend det af sikkerhedsgrund€ er supplerct af et modeme.
IGjt II blev te$et og bygget til en lampefabrikant, der ville have en
rigtig mandebed med stil. Indbygget barskab med glglashotdereog glas
med indgraverede initialer er blot et afde mange beviser pa, at lampefab kanten havdesmagfor tuksus og mageligh€d.Men han solde baden
for 35 ar siden til Jens Jensens far.

Plaquette liste
1. Byggeti Dragorlil heffelur,hvorfor mahoenyb€kleding,
el slon bankab om
bagbord.Ejerensfar harhafi denog sgnnenhar altid hafi€n dromom at fe baden
tilbage.For fire-femersidenlykkedesdet,menbldenvari enslemforfatning.Jens
og hansfar gik igangefter4 er har vi alle setd€t ulroligtsmukkeresullar.
'Kqio ll", JensJensen,
Kbh.molorbad
2. FIot r€staurering.
Flotcockpil.Originaleydelstsmukk€beslag.
"SebriDi H', Ole H€ilmann,Svanemollen,
Ku er, WindHansen,1954
3. Reslaureret
lilbagetil original
I'Gpsser",Torbenog Bine Molbech,svh, NordiskFolkebAd
4 Udfon alt selvforfra,dabadenvarodelagtog uoriginal.
Hanharforsdetvedgod
smagog sansfor, hvordanen spidsgater s: ud dengang,udskiftet det m€sle.
"Joy', Niels GrenkjErHansen,
Vind€by,26m':sps.
5. Fik bevaringspr&mi€
i Flensborg.
Ny masl,nyl pantry,al malingen
harv€retlager
af pn klEdningen
"Amaluk', CustavNgrgaard,
Vordingbor&38m, spgBerg1940
6. TegnelafJess-far.Vprksredetbrendle4 er for. Kunkobbernaglerne
tilbaSe.
Dragpr,skand.6 meterP€erB. Bronden1966
"Nannl€", JessBronden,
7. Bygg€tafBrandrMgllersomsvend€srykke

lrlot debut

"Sif', Allan Schmidl,Mon Helsingorjolle.

Kun tre maneder gammel kom Jens Jensen forste gang ud at sejle med
KajO II sammen med sin far. Faderen solgte godt nok skibet efter b-6 Ar,
men lige siden har Jens Jensen yidst, at han engang ville eje Kajt II
engang. For nogle!rsiden k6bte han den for 150.000honer. Misligholdt,
men stadig indhkt med den originale indmad. Tre Ar har det taget Jens
Jensens far, at restaurere KajO II, alt mens Jens knoklede pengene hjem
til restaureringen- Omkring250.000 har det kostet ham. at fa sin bad Da
rette kdl.

E. Velholdtog original.

Og han gleder sig i dag over, at han er i stand til at satte Kajo II pl
vandet. SAI€desvar turen til Nykobing Kajg II og Jens Jensensf9rste tur
pabglgeme i ar. Ogdet erblot fire dage siden,hanmeldte sigind i DFrEI,e.
En not debut!
Uddtug lro Lolland'Falskt
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45n:, spidsgau€r,
M.S.J.Hans€n1935
" Skrrven", Enk V. Nielseo,Svannemollen,
9. Sespejdern€
i Vordingborg.
" D€llincn, Hsvrrne& Temctr." Aalborgjoller

Salutritual:
fforstfuIdzsglassene)
Klarovemlt
Skyld
Gl vid€re

Resultater fra de 35 bAdes dyst i Nyksbing F
D€l var el flot skue, da 30 Eldr€ lr€blde om lordagen ved stFvnet blev sendt afst€d
pa kapsejlads pe Culdborgsund. Yderliger€ 5 motorbede deltog i en molorbeds dysl
primren i inderhavn€n.
1: 'Arnbnion'.
JensPoulsen,
Svanem6lren,
7 MS, 1918
2i'Mistlal1983'.JensLomdDemant/HanneDemantcols,
skelsksr.75 m, N-bad.1916
3: 'N6nni€f.Jens&sn&n, D€96r,Skdd. 6 m€t€r,1966.
4'Mimi'.PeldTrab,Wa6moll€n,7M4,1911
z lob
1934
1:'Codnna'. KlausPslsls€n,NytsbingFalster,Nodiskkryds,
1931
2'Canllr.S0gEkblom,Kaslrup,Nordisklqds€r,
3: 'J@rc'. OveJuhl,Kalvehav€,Nordiskkryds€r,1930
1: 'SabdnaH'Ole Heilmfin, Svarlemoll€n.
Kut€r, 1954
1: 'Sag6'. TomAnd€rs€n,Svendbolg,38 rf spg.
2: 'Astal'. lds og GormBoa, svanemollg,38 m, spidsgarid, 1946.
3: 'Malsne'. Jsns J. ki€rds€n,Enighed,38 flf spg.
1:'nicka'.Torbenw6rhNids,Na€rved,30m'Spidsg6t€r, 1949
a'Sobjohll'. LailaogGunndoahlgEdd,Vddingbo.g,spg.
3: 'Ninaswell'.HansBa.hruho3bii<,odens€,26sw€ll,r956
4'Sw€ll'. JohnnyNiel*n,Prats,Sr.,ell,1950
30m'spg.
5 'Sp ngden'. H4s Slefiens, H6lsing@r,
6: 'Typhon'.JohnGarling,Faaborg,spg.
7: 'Sp6y'. Annyog Helg€Moller,Swndborg,Fredikssundiolre.1900
3. St.n 7. bb
pnnce€s
Vordingbdg,
1r 'Prins*en'. LarsMohrleld,
fhurr. 27m, , L.A.krydser
z 'Mdd'. AllanSchmelE,
3: 'B€llf williamJenss KDh.,L.Akrydsd
t,lrb
r: loy'. NlslsGronkar Hansen,vind€by26 m, spg.
2: 'Snipa . Aag€Olssn/SvendGundtolto,Vodingbdg, Tumls 26, 1947
3: 'anna'. ThomasSl€mose, sl€lsksr, spg.
4r 'Laua'. Cla€. Eriksson,Kaslrup,spidgalter,1933
9 lrb
1:'Temen'.S€sp€iddn€,Vordngborg,
Aalbdgioll€
2:'Hdomen'.Ssspejd€rne,Vddingborg,Aalborgjoll€
3:'D€lfinen'Sosp€iderne,Vnfingbdg,Aalboe,olle
4'SirAllanSchmidt,Mon,H€lsings,jolle
3am':spldsganer,
1934
1:'Kuting'SolveigogEnkA€ndix,Svanemollen,
2'Clipp€r'PoulKrisl€nsen,Kar€Oeksmlnd€,motolbad,1960
3:'Nautoralik'B€nlA.Brcgaard,F€derida,motorbed,l960
ll'. Jds Jds€n, Kbh.,Molo.bAd
4 Harpunlogvinde.en:'Kajs
5r 'Jenni'.JohnW. Rmus*n, Mdbak,MotdbAd

En sommer med ombord
hos Lisbet og Per Bjerken
Fra fredag den 1. juni og to uger lrem har Per Bjerken ved hjelp en
bAndoptagerkunne fort@lle om s€jlturen til DF.rEks trel i Nyktbing.
Dermedhar man i denneartikel chancenfor, at oplevehvad det vil sige,
at sejle i en gammel trebid. Vi befinder os altse nu ombod pa det gode
stib Alk 3. Sammenmed os, er foruden sLipper Per Bjerken hans kone,
Lisb€t og en medffelper, Niels Rosenborg.Der knltter sig en serlig
historie til Lisbet Bjerken, idet hun har scleroseog derfor me sidde i
k restol. Men hult er stadig i stand til, st frlge sin mand og deres store
hobby- nemlig at sejle, men det lader vi Per s€Iv fortelle om:
'Lisbet er nu k4restolsbrugetog er neget gdrtgbesvetet.Derfor er dzt
uigti& ,or hun kanDare nadeibAdzttuden at falde rutudt.Jeghar sat nagle
hdndlister opp& indzrsid2naf ntftaget, tigesomder er hAndtaAaf ashetre
ued opga.ngenog hennc uedforchorut.'
For at komme til ogfra skibet, har Per opfundet en slagslift. Liften er
konstrueret af et gammelt sejl og forbundet med bommensompA denne
mAdekan svinge Lisbet sikkert og smert€frit til og fra borde.
NAr vi hrrer Per fortelle om sit skibs historie er det nerliggende at
formode,at der til hver afjeles sLibeogsAknytter sig en histo e med stof
nok til en mindre bog:
"Det shib t)i Bejleri er enEpidsgatter,etuUtzonprod.uhtionog d.ener fra
1937.Den bleuferdigbygget i 1939.Den blco Weget hnsb&dzbrggerviego
Eansen i Kdstrltp og den bleubrggettil bAdebyggerRoserlquistog han fik
dzn lzuereti 1939.SidenRosenquisthlr Mdzn hnff 3 ejen. En orgetbygger
ogen sholel.ererognu os.Deter etpragtfuId.t gonmelt shib,selufbeelighor
dzt undzrgAet visse fomndrinS,er",forteller Per.
Rejsenbegmder i Nyktbing S. og ftrst€ stop er i Oddenhavn- Neste
dag glr det videre mod den lille hyggelige Ballen Havn. Undervejs
begmder Per sin fort€lling omkvaliteten af de danskehavne.Fortellingen tager sit udgangspunkti gamledage,hvor specieltprisen for havnepengevar lavere, hovedsageligtfordi man selv havde alt det ntdvendige
grej til madlavning, proviant osv.ombord.Nutidens modemehavn er let
anderledes.Der er muliehed for langt flere faciliteter. Dette alspejlesdog
ogsAaf pris€n, som er mangedoblet.Og pA dette grundlag mener Per, at

det er alt for dArligt, at i mangphavne er mulighederne for at tilkoble sig
el-nett€t for darlige. Sikringeme spriDgpr for et gadt ord.
Per fortaller som det fgrstehver morgenom vejret. Grundentil, atjeg
ikke beskriver dette er, at 6tort set ligner alle dag€ hinanden. Hoj bla
himmel, solskin, og megetsvagvind i dennerekord tropejuli maned.Men
dennemorg€nsejler Per medkurBmod Romsgog senerehen Kerteminde.
Det lykkedes at undg6 f@rgemeog nar vi atter hgrcr fta Per og hans
besetning befinder de sig et sted mellem Omg og Agersd. Pe dette
tidspunkt sker dog en Endring i det elle$ stille og rolige danskesommer_
vejr, idet det begmder og blps€ op. Planen er, at sejle til Vejft - mAske
l@ngere.Men da vejrudsigien for natten sig€r meget hard blest og uvejr
ved Per iklre rigtigt hvad der vil ske.Under alle omstendighedervil Vejr,
ikke vere at foretrEkke, idet havnen ligger pA ,stsiden og da vinden
kommerfra sydost,vil det vem megetumligt at ligg€ i Vejr, hal.n. lndtil
videre betyder blesten en frn fremdrift:
'Frcmad.gAr dzt ogNhzn hor snnd.ehhet i vand, det
eurgler for boven
oeshunrrEr. Det ser dejliet ud. Saener oelqlLeredzomkring enhalu meter
hlj. Vi har en lille smule strotuimoalos.Det er susrt at sepA h6tene, huor
neget det d.rcjersig om. Det er under en hnab ihoertfal.d. SAdzt gAr pent
frenad, ui sejler fahtisk i marchfart ka.nui sige. vi har sldet lidt n2d for
matoren,s& d.eter sejlen2som tphker os fren. Det g&r baft darhenod.'
Pludselig nord lor Fem, gAr motoren ud. Da vinden yderligere er
frisket op, er Per ikke l@ngeresAstolt ved situationen. Per bestemmer
sig lor at ligge i le afvejrt sAtet pA som overhovedetmuligt. Per er nu
ngdt til, i tilf@lde af motoren er umulig at starte og udtEnke en vovet
mAde,at liggetil pe:
"Min plan er, at g& ind.for sejtoghaveet anher ktar ogsd ndr vi er inde
i havnehullet,at smid.eanherctogsejlenzforover og sd zagge,henp& sidcn
af den nemeste bM og hdbep&, ot dz uil vere venlige at gribe os".
Denneplan bliver der dogslet i}ke brug for, idet motorenmirakultst
starte! allerede i 3. forstg. Dereftcr setter Per kursen modden lille havn
pl Femr, hvor han ved der vil vere Ie. Det viser sig, at havnennermest
er overryldt, men det lykkedesPer og hans mandskab, at knibe sig i land
sornnummer 3. sidst der overhovedeter Plads til..
N€ste morgen ggr Per tidligt afsted for at oplevenoget@gteg-kultur
ogfor, at hente benzin. Undervejsktb€r han rejer og da det begmder at
regnegir Per i le ved BrugEen,som fgrst Abner orDnogl€timer. Her har
han dgelig tid til, at tanke overforskellen mellem o-samfundog fastlan-
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"nepun stlrter ncd udenfor,jeg sidder undzr et halutag. Det er neget
rart. For ligesottu,at beshriuehvor hyggetigt dzr er i sddant et litle
osa.nfund.sotup&.Fen', sA vil jeg fortelle noget igtigt dzjligt son mdn
ihhevil kunrc oplevei KobenhaDntror jeg ihvertfa.ld ihhe.Dajeg hornind
ogfik kObtrcget benzin, sd sagdch6bmandzn:Ved,du huad?Jeg shol ned
pl hawun. Du han da h4remed.Sdjeg fik en stoppetur hzlt rrcdtil havwn
faktisk lige ned til skibet.'
Neste morgen fortsetter tur€n til GuldborgBsund.Vejret er atter fint
og vinden helt forsvundet. Turen gennemGuldborgssundbringer glede
frem hos vores forteller:
"Voresskibspejler sig nldeligt i uand2t.Det er h2lt uid,undzrligtsnuht.
Der ligger d.ekSnteste sm&bindingtuelkshuse nzd strdlog, .Ieg harl se
dzrtunrc, ar etl fisher er ved,dt Ngte tnglp ruser og han spejlersig ligesA
Edeligt i uandet som han er vist ovenpApA DandaLRigtig idyllish og
Lxkkert er her. Jeg uille trc, ar H. C. Andzrsen uillle hauekunna findz pd.
en tult masseidrylliskeog rosendzting ficn on dztte tur. Jeg vitte hunrc
unde enhuef dansh d.fengeller pige, ung eller gatunel at homne til, at
sid.dei etub&d.og sAdatnstillp glid2, rned.en 4-5 hnobsfart nzd igcntgm
dzttekonn2faruand. Ja, det er sAnarL er lige ued,at falde i svit/telgen tu&
jeg sige til jer sejlere i dzt darche land: PriD at komrne herned i
Guldborgssundi smtnandsfarvd.ndztog se. I vil opleveen utmlig noase
shotuhed.'.
Efter turen g€nnem GuldborgEsundhar Per og hans b€setning nAet
deres endelige mAL Nykgbing F, hvor DF,Ole skal holde sommertref,
Iigger ret forude. Efter den ftrste landgang mr byen Nykpbing en stor ros
for mdden, hvorp6 byen tager imod sejleme:
"Folk h.enedci NXkfiing er utrolig nenltne,at kommei snak mzd..M
er hrggeligt al horepA dan, dehar et stnuht slngendz sprog,somer dqjligt
og da er utroligt uenlige,Mdtt nr4d2rflbetlhed og sniL Det godz ddnshe
snil findes ihuertfal.d i Nyhtbine'.
Efter bestgpt afsldrer Per den mlske vigtigrte grund til hans store
glede ved at s€jle:
"At sejb, erjo netop ar tuteefra en by, hygge sig og haoedzt tar.t og sA
hanlnu til en n! bJtog oplevenagetnyt og spendende og i land og sepd,
huad den han bXd.epd.af fociliteter og lignetudz.Mon shulle trc, at jeg uo.r
etuop&tgelsesrejsend2
en ful anilen uerdenog nu oil prooep&, ot finde ud
af, hvordan dzn lnkale befolhninger.'
Nestc dag besmder det grligetrEf. A.lleDF,ELe komrnerdennedag til
Nyk binC.En b€CivenhedsomP€r oghans besetning s€I megetfrem til:
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"Maren"
er tilsalg

"At wde oJle disse herlige shibe og dzres besetninger, det gletur jeg
nig utmlig neget til. Der er jo matuge ui hetuilzr fra tidligere tref. Det er
Did.undarligt, at nudz dem igen og hore... Yi tuv jo allesunmen en
forferdzlig na-sse fortellinger otn netop vores shib og ,.etop wres lio
satnnvn om det, at sejl2 og dl haue et lill.e gdnnelt treshib son shol slibes,
la.heres, shrubbes og ord.rus pudses og nussea".
Per beretter videre om, hvordan man fdr tipe og ide€r afhinanden, Itred
hensyn til nye smarte konstruktioner. GlEden ved at vise, hvilhe pAfund
man har f{et, i en 6lag6 'hjertelig konkun€nce .
Nest€ dag besgg€r Per og besetningen Middelaldercenteret i NyLtbing som foruden, at vere en stor oplevelse, fAr Per til at formulere
fglgende, meget sigende sammenligning:
'Det ef jo det Ded DFEIe, at dct ikke er mweunsgenstandz. Det
er
gamle b&de, som Leveret liv ud.epd sOeni de donshe fatuande. Huer eneste
sotnn er er de ude og sejle, huer etEste sotntncr bliuer dz brugt anuendt."
(Pe! havde under sin !€jltur til stevnet iDdtalt et tmgt b!nd, soD .enskEvet
&ldt€ 1.1A4'sider, Kslper Pouken fra MedieeErk t€det i Ket€minde, hlor
bladet her laves,har reDskrevetbArdet og deEfter strevet ovenstlende samEendraa. Hvis der blardt l@s€IneBkulle ver€ andE der vil aiv€ bidlag til bladet
Ded en bAndoptagelse,e! de neSpt velkotDe).
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Drommen
kanrealiseres
1

J

'll.rcn' er stadigen ungpige.Huner byggeti1978afTomJeppsen,
Hunclested.Huner en smuk og velsejlendeLynesbadpa 26 fod med
,15M'rodbrunesejl:gaflelrig,klyverog topsejl.Byggetaf lark pe
egespantmed2 cyl.SMB-dieselmotor.
Hunhar mangefine detall€r
i bedste handverkstradition.Der er tem koier med hestedakken og
originahTaylorrnessingkomfur.
Hun bar absolutses.
Prisid6:kr. 275.000
JorgenBakka,Vejlemosevej
42, 2840Holte,tf. 42 42 54 34

a
Sdmandsskab
var der ogsl brug for hosejerneaf degamlemotorbdde.
De blev stillet overfor en halv snesdisciplin€r,hvor de virkelig gjalt om
at kunne handteresin bdd og ikke mindst sin motor og sig selv mangwedygtighedvar nogleordet.
Lgrdagaftenvar der stor fest i teltet.250deltogi festlighedeme,som
brd pA premieoverrekkelse af Harponloggenoguddeling af 9 plaquetter
til de bedstbevarede
skibe.De cirka 40 deltagende
"vikinger"mtdte op i
rOdestevnetrgjer og satte et meget muntret preg pa aften.
Sondagk1.11.55blev der afflret en salut, og precis k1.12startede
afslutningsfestlighederne.
Premieuddelingen
blev varetagetaf stEvneleder NielsThal Jensen.
Formanden for Vikingen, Cato Pedersen,borgmester Poul-Henrik
Pedersenog formanden for DFEL, Henning Wind-Hansen sluttede af
med nogle godeord om et godt skevne og et forhAbentlid pa gensyn.
Da der var affyret to salutter, var det et tegn til opbrud, og de gamle
lystfartrjer stevnede ud. Imens sad steyneledelsen og de 25 friviuige
hjelp€re ogdampedeal
Rediger€t uddrag fTa Lolland-Faletere Folketidende d. 11.7.94

DFEL pA Guldborgsund
En fin optakt til Vikingens 125 lrsjubileum
Eller at have vendt bgjen nord for Pandebjergbroenhavde de gamle
trelystbadevindenind agter,ogdetgil medoptilotte-ni knobi timenpA
vej tilbage til Nyktbing F hayn ltrdag formiddag.
Kapsejladsenvar kendetegnendefor, hvordsn Vikingen fejrede ftrste
del af foreningens125 ers jubileunl Forcningen var vert ved DF,tsLs
DFEL blev budt velkommentorsdag af borgmesterPoul-Henrik
Pedersen.Fredagblev bldene vurderet af dommere,og samme dag blev
der krrt pendulfart til Middelalderc€ntret, for at tr@-skibsfolket kunnes€
specielt centrets skibsverft, men ogsl de andrc spendende sktiviteter.
Omkring 100tog imodtilbudet.
30afdegamlesejbedestevnedeud afculdborgsundltrdag kl. l1 i en
kapsejladsog presentationstur. Vinden var op mod bgjen nord for
Pandebjergbroen,
s{ her blev der bnrg for alt srmsndskabet- en enkelt
r0g pAgrund, men det kunne klares meden q)€edbdd.Pt vej "hjemad"gik
det lor fulde s€jl.
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Astralselges
38mrUtzonspidsgatter
Forhmdlingspris84.000k.
Bylgct 1946i Bandbolrn.
ManBesejl:Storsetl.
krydsfoko!
kyds8cnuafra 1993og -9,1.
i!od,
Genua,sronnfokog stormstorsejl
menaldrc staDd.
Perfektkgrendel0 hk. Marslll moror
Dek-kcr,ruliagclm.m.udskiliet.
Blykol mcd nyekolbolte
Frcmrrcdcrusedvanlissmuk,og i nast€n
Badens€jlerpraglluldl.
orilinat sL1nd.
S&lgcspi grundafkob af andenrtbad.
Iris og Gorm Bo.r
Emnrasvcjl, 2820Gentolle
31 63 09 52
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En sandferdig skr6neom en,
der ikke niede til NykObing
Mors i 1993
krdag d. 3.juli lagdeNajaden fra Aabenna ud pAsit edige sommertogt,
som var beregnettil at skulle vare mAnedenud. I lighed med tidligere lr
skulle D'feles treffestevne v@reen station pa rcjs€n, sAkursen blev sat
nordover.Ud orrermig s€lv som skipper var Ole, sombedsmandog Solyeig
som kok og hovmester.Til Artsund, n€ste dag TUnr, 3.dag ankomBttil
Greng \'ed 18-tiden,er der ikke meget at berette om. Det gik fremad for
den gamle dame.Men tirsdag den 6, bleste detjo bare en 1/2pelikan fra
WIIIW. I radioenlorlgd det op til 8 m/sek s{ vi blev i havn. I lgbet afdagen
fandt deindebleste fele sammen,det viste sigjo, at der var nogle stykler,
heriblandt formanden.Det blev aftalt at holde skibsrAd pA formandens
skib, og her blev torshellieE muligheder d4ft€t, bl.a. om vi skulle lave
fellestur i bus til stevnet, og si bare lade skibene Iigge i Grer6. Ideen
hunne ikke samle den forntdne tilslutning, sAdet vsr til den enkelte at
afrente og vurdere mulighederne.
Torsdag den 8., ste!1ret6 startdag, aagdede i radioen for Kattegat
WNW, aftagende8-13 m,/sek.Sa sejler vi, lpd skipp€* Lommando,og sa
sejledevi. Kulne vi i lpbet af toFdagen nA til Alborg, Lunne vi, evt. med
motors hjelp ne frem til Nyktbing M fredagalten eller i lr'bet af ltrdagen.
SAkunne vi fl festaftenen med.
Vi gik fra Grent ved lo-tiden. KrydsfoL, mesanog to reb i stors€jlet.
OG hold keft hvor hun gled deropad.Der var ogsAmere 13end 8 Ivls, hvis
endda til den gode side. SA kommer vi op nord for Gjerrild bakker, det
nordostlige bjorne al Djursland, spids€r nogle grader op. Nu skulle
kurcen s€ttes efier Hals. Det blev den ogsi med 10 grader indregnet til
afdrift. Men sikke nogle sgervi kom op imod.Gammelsgfra deforegaende
dage.Og s{ holdt godt igang afde sekundemeter,der stadig var i behold.
Men pAtrods af alt gik det egentlig strt oggodt dempad.PAgrund afden
reduceredesejlfrring var krengningpn moderat,hun bjerg€de sig godt i
sdeme og nar vi lrb stevnen ind i dem, prellede vandet af pa kah}{ og
doghouse,sl vi fik faktisk intet i cockpitt€t. Jeg sad faktisk og blev lidt
glad for hende,dennestille, indre Lerlighed, somman Lun kan nere til
en tmfast gammeltrebed. Denne form for forelskelse,det sommetider
kan verc wert at finde de rigtige ord for. Jeg sad ogsAog tenkte med
blide folelser pA de godt og vel 400 nye Loddernaglerjeg slog i hende for
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nogle Ar siden. Hun her vel
nok lidt under denneform for
akupunktur, og jeg var /m i
armen nogledage,men det er
nu rart at vide,at det hele kan
holdesanmenundereksheme
forhold. Menjeg undlod heller
ikke at legge merke til, at
den automati6kelensepump€
eflerhAndengik i ganglidt vel
tit, og fra ca. kl. 13 pumpede
den nermest konstant.
Ved 14 tiden blev jeg giort
opmErkEompAat dervar temmelig megetvand i hende,det
begmdte at Llukke op mellem
d/rkbreddeme i kahytten. Sa mett€ vi ogsChave en mand pA htndpumpen, ogefter et stykke tid fik vi hendelEns; men det Lom nu hurtigt
ig€n, oggiadvist medfortget strke. D€t var nu itte sAgodt. Jeg var nede
og inspicere lidt i kahltten og se kunne jeg se,hvordan det strrmmede
oppe fra forslibet under lojerne og ned over mastefisken.Vi tog s€jlene
ned for at lette press€tpi forskibet, pumpededen sAlens, sAsvidghjulet
\.ar fri afvand, shrtede gale Hans€n fra MaBtal, og sAgled vi deropad
igen. Nu komder lidt mere fart i den elektriske pumpe.Batteriet var vidst
efterhandenblevet tapp€t noget.Men det tog til. Efter nogentid mAtte vi
bjelpe til rtred hlndpumpen for at holde svinghjulet fri. Nu besmdte
overvejek€me. Hvis nu dette tiltager, se vi ikke kan holde svinghjulet fi:i
af vand, hvad sA?Hvor lang tid har vi endnu til Hals? Kan vi holde den
gAendese hnge? Hvis motoren ikke mere kan bruges og vandindtaget
6ges,kan vi a! vedtgelp afpgs oggryder holdehendeflydeDdeogsarntidig
krydse fra Hals barre og ind gpnneminds€jlingentil Limfiorden? Det var
ikke helt f! overvejelB€r,der gik gennem sljppers hoved. Med elektriEk
pumpe ogh{ndpumpe holdt vi den gaende,s{ vi lig€ netop pump€dedet
vand ud, der kom ind, men vi fiL ikke vandstandentil at synke. Ca. Ll. 15
var vi 7 6tdil syd for Hals. Barre S?. Og nu syntesjeg, det kunne vere
fornuftigt at snakke lidt med Skagen radio. Jeg forklarede vor situation
oav. og spurgte, om han ikke kunne ringe, se en lodBbade er en fisker
kunne gl ud fra Hals og vere i nerheden af oe,Hvis det alvorlige skulle
ske. Det tunne han ikke, men hsn kunne stille osomtil SOK. Den venlige
SOK-mand foreslog,at de med elt helikopter kom ud med noget strrre
pumpegfej til os.Min frrste reaktion var, at det varjo nEsten for meg€t.
Sldan i akut li}'sfare ftltejeg ikLe, at vibefandt os,og dette at sett€ hele

apparatet igang, syntesjeg var lidt for beskedent.Menjegblev forsikret
om, at de holdt klar til at tage ud til os, og det ikke var nogen utidig
ulejlighed, menjeg skulle selvfolgeselv bestemme,ogsa bestemtejeg, at
de mAtte komme med pumpen. Ca- 20 minutter senere svevede en
drgnende Sikorsky over os. En centdfugalpumpe pe en Hondamotor i en
flydebar rod tondeb)evdroppet i neerhedenafbiden, vi Lom hen og fikden
samlet op, pai<ketud, rigget til, startet og inden for alvor var kommet
rigtigt op i omdrejninger havde den taset det vand, vi havde inden. Nu
sker derjo altid det, at et uheld sj@ldent kommer alene. Lige pludselig
satte vor ellers stabile Marstalmotor ud. Og den var ikke til atjage igang
igen. Vi kom se pA shb afkutteren Isbjgrn fra Hambory,dervarkommet
hen for at se, hvad der var lss.

Til Salg

Kl. 17 var vi i havn i Hals. Fredag morgen kl. 7 kom bedding.Den havde
snavet kalfatrins€n og sejl€t en yd i 2 nodder under vandlinien fra
stevnen og ca. 1,5 m€ter agterud. Weekenden gik med rcparation,
mandagmorgen atter i vandet, skivetvar tet ogd€t er detendnu. Motor,
det var en forstoppelsei benzinlrret, blev ogEar€pareret. Det blev totalt
udsLiftet. Og tirsdag gik det sydover igen. StEvnet var slut, tiden
bestemte. at nu var vi homewards bound
Jesved, at nogle D-falemedlemmer har hort radiokommuniktionen
og der opstod det indtryk, at Nsiaden var forlist. Det er hermed
alkreftet.
Hvad kan man sA lare afdette? vi reglede med, at s€jledeud m€d et
sodystist skib. Menjeshar lidt dArligsamvittighed over,at vi sejler afsted
lordag, hvor hun forst af tids- og arbejdsmassige grunde er kommet i
vand€t om onsdag€n.Hun har iLke haft tid til ordenligt at trekke
sammen. Nnr du sA er i situationen, sa hold hoveder koldt. Hvis
somskipper beBmd€r at fiumse rundt, sAr der panik i besEtninsen.
Dernest, vi har en velfungerende kystradiotjeneste os sod
soredningstjenest€.Det er dygtig€ og hjelpsomme folk. De skattepenge,
vi giver ud pA dem er godtgivetud. Havnesmedeni Hals er ogEAok. Hurtig
og professionel beddingsassistance,rimelig pris (11500 kr. for op og
nedtasning og3 dagep6 bedding, udlAn af elverktoj, man ikke s€lv havde
med og sagk)'ndig€ksp€ditionafde motorreservedele,jeghavde brug for.
H€lt igennem hj€elpsom.Jeg kan kun anbefale stedet, hvis nogen fer
problemer i det nordjyske.
Om hjemturen er der intet sErligt at bemErke.I vedjo alle, at der var
lidt sravejr. Vi sestil sommer i Nyksbins F.
CalDrar Ni€lsenN4iaden

Priskr. 270.000
Astreea45 fod Yawlsmukog velholdtbAdfra 1919,
18 HK Buckmotor,log,lod,VHF.7 kojerog pantry.
Henvendelse:KirstenMovang,
dag:33 1481 40 og aften:31 10 32 19
ellerJesperJorgensen,
dag:31 83 82 68 og atten:33 13 09 35
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"Lise"
31 fod platgatter8.3 m Dl.6
Blank mahognipA egespandter,teak dak. Fra lorst i
tresserne.Megetvelholdt.
Nystorsejlmedgennemgeende
sejlpinde,ny24 HKback,nytcockpittelt,
log,ekkolod,
VHF,
spritkomfur,nye hynder,2 stk ankerm.m.
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JesperJorgensentlt.53 43 70 22
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DejligstabilbAdmedgodesejlegenskaber.
Henvendelse:
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Selges'HIEWGl"
20 m2M.S.J.Hans€n.Bygget1948.
Godtog smuktlilleskiv.
Gennemrcstaureret.
2stel sejugamle
bomuld.
Nyt larred pA d@kog ruf. Nye fald
og skoder.4 HK YamahaL.B.erg.
9l.
lovrigtmegetgrei.
Vedligeholdl
af tomreri de sidste6

et.
Pris25.000kr.
JanT. H. Thomsen,
Finlandsgade
38,2 tv, 6700Esbjerg

Redeliiou Henning Wind-Hans€n & Hanne Niels€n
lhts & layout MedievErkstedet, Stnndglrd, IGrteminde
n€daktionens adre€se Henning Wind-Hans€n,I.A. Larsensvej5,
5900Icrteminde tlf. 65 32 44 74.
Stoftil neste nummer sLal vere os i hende senest den. 20. nov.

