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Bestyrelse og afdelinger
Havnen 9, 9300 Sæby
www.saeby-sejlklub.dk
Bestyrelsen:
Ole Pedersen, formand
Michael Madsen, næs ormand
Merete Vorbeck, kasserer
Leif Olesen, sekretær
Mikkel Bording

Seniorafdeling:
5178 1403
3092 0819
2046 7015
9882 5821
6178 6999

E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
Kassereren : jms@sparv.dk

Fællesafdeling:
Formand (“Skippper”): Ole Pedersen
Sørger for fælles ak8viteter i klubhuset og
fælles informa8oner.
Ak8vitetsgruppen
Gennemfører fælles klubak8viteter for
medlemmerne og deres ledsagere.
Informa8onsgruppen
Redigerer og udsender klubbladet, samt
redigerer klubbens hjemmeside.
Assisterer med afdelingernes informa8oner.
Bladet forsøges udsendt i :
Februar, maj, august og december måneder.
Ole Pedersen (Ansv.)
5178 1403
Ole.pedersen@hotmail.dk
Web-master: Leif Olesen
webmaster@saeby-sejlklub.dk

Formand (“Skipper”): Leif Olesen
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde.
Vedligeholder afdelingens materiel.
Kapsejladsgruppen
Planlægger og gennemfører sportslige sejladser
og arrangementer med rela8on her8l.
Lennart G. Pedersen
4030 3217
Niels-Ove Rolighed
2278 0344
Klubmåler: Kontakt bestyrelsen.
Tursejlergruppen
Planlægger og gennemfører sociale sejladser og
arrangementer.

Junior- og Ungdomsafdeling:
Formand (“Skipper”): Mikkel Bording
Sejlads og sikkerhed i joller. Vedligeholder
afdelingens materiel.

Ejendomsafdeling:
Formand (“Skipper”): Michael Madsen
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at
klubbens fælles materiel er i orden.
Hus– og materialegruppen
Har 8lsyn med klubhuset og lagerbygninger.
Sørger for at de er klar 8l brug og at klubbens
mastekran er i orden.
Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer
og trailer.

Nøgle
8l klubhus, mastehus, værksted og mastekran
fås af Merete Vorbeck (50 kr. i depositum).

Klubstander
Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Klubstander : 80 kr.

Forsiden
Bøje i Svendborgsund.

Formanden har ordet!
Standerhejsning
Solen skinnede godt nok, men temperaturen var ikke særlig høj
da sæsonen blev skudt i gang ved at standeren gik 8l tops, lørdag
den 2. maj.
Rekord mange medlemmer var mødt op og vi ﬁk en hyggelig snak
8l kaﬀen og kagen. Om aEenen var der fællesspisning med knap
så mange fremmødte – men os der var der - ﬁk en god aEen.
I min tale kri8serede jeg FLID (Foreningen af Lystbådehavne I
Danmark) og DS (Dansk Sejlunion) for at det forslag de allerede i
2012 fremlagde 8l et ”åben havn” arrangement - der skulle øge
8lgangen af sejlere og andre ak8viteter i forbindelse med lystbåde havne – endnu ikke var blevet 8l noget.
Jeg kan desværre ikke tage æren, men ganske få dage eEer kom
meddelelsen at Nordea-fonden har besluHet at give 8 millioner
kr. 8l ”Vild med Vand-projekt”.
Dermed er der lagt an 8l et af de mest ambi8øse fornyelsesprojekter nogensinde i de danske lystbådehavne. Målet med projektet er at åbne sejlklubber og lystbådehavne op, så langt ﬂere danskere får let adgang 8l de mange oplevelser og ak8viteter, som
sejlklubber og havne indbyder 8l.
Alle FLID-havne og sejlklubber i Dansk Sejlunion bliver inviteret 8l
at deltage i Vild med Vand. Den vig8gste forudsætning for at deltage er, at havneadministra8on og sejlklub sammen etablerer et
Vild med Vand–udvalg og samarbejder med havnens øvrige interessenter om at løEe projektet.
Inden sommerferien vil alle havne og klubber modtage en invita8on og et ansøgningsskema om at blive Vild med Vand-havn.
Åben havn projektet forventes at starte i 2016.
Generalforsamling
Årets generalforsamling blev aKoldt den 25. marts. Som meddelt
på forhånd genops8llede vores kasserer Jørn Sørensen ikke. Nyvalgt 8l bestyrelsen blev Merete Vorbeck - der under det eEerføl-
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Michael Derry
Ny sprayhood?
Eller bare et eEersyn/repara8on?
Henv.
Peder Munks Vej 59, 9300 Sæby
60931187

Tlf: 9842 4344

Standerhejsning

gende kons8tuerede bestyrelsesmøde blev foreningens nye kasserer. Vi ønsker Merete velkommen i bestyrelsen.
Se referat af generalforsamlingen andet sted i bladet.
Onsdagssejladser
Onsdagssejladserne er i gang igen. Mød op 8l en dejlig aEen med
vind i sejlet. Vil man ikke sejle kapsejlads men ”kun” luEe sejlet
er man også velkommen med eEerfølgende snak/hygge i klubhuset.
Fællestur
Som 8dligere meddelt foregår vores fællestur den sidste weekend i juni ( 27.-28. juni) Turen går 8l Aalbæk, der har været igennem en større udvidelse. Mere herom ved opslag i klubhus. Vi
ses.
Sæby havmøllepark
Vi har 8lligere gjort indsigelse 8l forslag om etablering af havmøllepark ud for Sæby. En sådan havmøllepark vil, som bestyrelsen
ser det, have en væsentlig visuel nega8v eﬀekt – med andre ord
skæmme udsynet. Der er i projektet tale om op 8l 66 møller.
Men det der interesserer en sejlklub er selvfølgelig sejladsforhold
dels i forbindelse med en lang byggeperiode og dels hvordan forholdende bliver eEerfølgende når møllerne er etableret.
VVM redegørelsen er nu fremlagt og der aKoldes borgermøde –
deHe møde er aKoldt når deHe blad udkommer så jeg kan af gode grunde ikke referere forløbet her. Bestyrelsen deltager i borgermødet og følger den videre sagsbehandling nøje. Mere herom
senere.
God sommer
Ole
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Nyt fra 57o20’02.60’’ N - 10o31’49.42’’ Ø
I lighed med eEeråret er der ikke kommet så mange punkter at vi vil ulejlige jer med at
møde op 8l egentligt møde. Det bliver derfor igen som nyhedsbrev vi formidler budskaberne.
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Aage Harboe fra Beboerforeningen Sønderstrand har indsendt følgende:
• Flytning af slæbested og dermed vinterbaderne. Der er ikke på nuværende 8dspunkt
tale om nedlæggelse af slæbestedet. Det der har været på tale er etablering af et
slæbested ved siden af redningssta8onen. Fordelen er at både som benyHer slæbestedet, især i højsæsonen, kan undgå at skulle køre rundt havnen for at søsæHe.
• Boligbyggeri på gl. Fiskefabrik. Der er ikke nogle kendte planer for byggegrunden.
• Byggeri på værEsgrunden. Heller ikke her er der kendte planer for hvad der skal ske.
Muligheder for at De Blå Næser kan anvende værende badeforhold på havnen.
Vi har 8dligere drøEet deHe. Der er tale om at det vil være nødvendigt at lave
ret omfaHende ændringer på vandfremføringerne for at sikre disse fros rit i
vinterhalvåret.
Hvad er sket siden sidste nyhedsbrev
Det har ikke været et af de år, hvor der er sket store 8ltag i vinterens løb. Vi troede at
oprensning af havnen ville kunne klares med de godt 8.000 m3 der blev oprenset i
foråret 2014. Det kunne desværre ikke klare den. Så umiddelbart før jul var det nødvendigt at tage yderligere 2.000 m3. Vi er nu startet på deHe års oprensning og forventer, at det bliver nødvendig at klappe en lignende mængde igen. Der er ingen tvivl om,
at de seneste par års storme har ﬂyHet store mængder materialer hen 8l havnen. Selv
om vi i øjeblikket ikke oprenser inde i selve havnen, så er de årlige mængder s8gende.
Det tyder på at materialevandringen udenfor er større end den plejer. Naturstyrelsen
har meddelt at for danske havne vil der fremover blive indført ændringer, som for nogle vil medføre besparelser og for andre fordyrelser. Havnen skal i størst mulig udstrækning genanvende materialet. Kan det ikke umiddelbart lade sig gøre, vil man forlange
en bypass-metode anvendt. Det går ud på, at man kortlægger materialevandringen ved
havnen og derved hjælper materialet på vej. Eksempelvis hvis man ﬁnder ud af at materialet ﬂyHer sig fra nord 8l syd forbi en havn. Så graver man nord for havnen og dumper det syd for. Det er jo klart en fordel, at man ikke skal sejle så langt 8l klappladsen.
Desværre for os sker materialevandringen i begge retninger. Under perioder med rolige vejrforhold er det fra syd 8l nord. Når der så er storm af Bodil-kaliber er det modsat.
Så præcis på hvilken side af havnen man skal grave og hvor man skal losse, er lidt af et
loHeri. Kun hvis ingen af de to første muligheder kan bruges, bliver der givet 8lladelser
8l egentlig klapning på klapplads som vi plejer.

Omlægning af ﬂiser ved vær*et og langs kajen
På værEsarealet blev der ved nedlæggelse af beddingen etableret fundament for mobilkran. Fundamentet er lavet i beton og står på ﬁre støHepunkter, som er jerndipper
der er banket 18m ned i undergrunden. Formodentlig på grund af at der ca. 6m nede
er et meget gummiag8gt lerlag er disse jerndipper lige så s8lle og roligt begyndt at
hæve sig. Det har medført, at ﬂiserne løEede sig op over kajniveau og eEerhånden var
skyld i farlige situa8oner, hvor folk faldt over kanterne. Langs kajkanten i samme område var der en del sætninger i ﬂiserne. Igen medførte det uheldige situa8oner, hvor folk
snublede over kanterne. Hvorfor der er sætninger i kajen, er ikke helt klart. Hverken
dykkerundersøgelse eller nedgravning under ﬂiserne giver noget svar på, hvor materialet forsvinder hen. Men alt i alt er det begrundelsen for at en del af belægningen er
omlagt.
Pladser i havnen
Situa8onen omkring udlejning af pladser er, at vi har 6 ledige pladser i havnen og lidt
ﬂere i yderhavnen. Tallet er OK når man sammenligner med mange andre havne. Vi
skal huske på at gæstesejlerne jo ligger bedre på pladserne end når de må ”stakkes”
uden på hinanden ved kajen. Så et rimeligt antal ledige pladser er ikke nogen katastrofe. Sam8dig er det også bedre for 8lgang af sejlere, at man kan få en bådplads i havnen, frem for at skulle starte en sejlerkarriere med at stå på diverse ventelister.
Havnefogedens tanker om havnen
Sæby havn har al8d været ret populær som basis for faste pladser og især for gæstesejlere. Jeg tror dog vi er ved et vendepunkt. Som jeg før har nævnt er der et problem i
at sejlernes gennemsnitsalder er omkring de 60 år. Skal havnen overleve og 8ltrække
nye brugere, må der ske nogle justeringer. Ingen tvivl om at sejlads stadig skal være
hovedak8viteten i enhver havn. Men der skal suppleres med andre typer af søsport.
Unge mennesker i dag er præget af at der skal ske noget. Det er ikke attrak8vt at bruge
en masse fri8d på klargøring af båd, klargøring og afrigning. Der skal ske noget her og
nu og når man har 8d. Ak8viteter som havkajak, sejlads med vandscooter, kitesurﬁng,
trollingﬁskeri , vinterbadning og dykning er alle ak8viteter som er i fremgang og som
kan være med 8l at understøHe driEen af en havn. Men hvor skal de være? Der er
åbenbart ikke rig8g nogen der ser Sæby som stedet for den slags ak8viteter. Jeg er
godt klar over at Sæby er hjemsted for en stor afdeling af vinterbadere. Men hvor er
alle de andre. Når man tænker på hvor stor en succes Cold Hawaii er blevet på vestkysten, så er det tankevækkende at der ikke er nogen der ser lignende poten8aler i ovennævnte fri8dsak8viteter. Engang kunne man måske forvente at det var en havn eller
kommune der startede op med at s8lle faciliteter 8l rådighed og så afvente at der kom
nogle brugere. Det er 8derne ikke 8l. I dag er der oﬀentlige opgaver der er prioriteret
højere end etablering af fri8dsfaciliteter. Derfor skal 8ngene gro af et behov og et ønske fra grupper af borgere.
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Tænk hvis vi kunne genoplive planerne om en havneudvidelse syd for Sæby. Ikke en
havneudvidelse, der i første omgang har plads 8l 150 både, nej en havneudvidelse der i
første omgang henvender sig 8l de aﬂedte ak8viteter. Et søsportscenter som giver
mulighed for lagerplads, klubfaciliteter, service og direkte adgang 8l farvandet syd for
Sæby. Det er min klare overbevisning at dem der er hur8gst ude af starthullerne på
deHe område, er dem der på længere sigt sikrer sig en levende havn med 8lgang af
såvel unge som ældre sejladsudøvere.
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”Vild Med Vand” & ”Havnens Dag”
I rela8on 8l havnefogedens tanker er det værd at informere lidt om disse projekter.
Der er tale om to projekter som skulle have været sat i kraE i 2015. Formålet er at fokusere på fri8dshavnenes 8lbud og henlede opmærksomheden på hvilke unikke muligheder der ligger lige foran os i Danmark. Med den 8dligere nævnte gennemsnitsalder
i havnene, er det på 8de at alle sejl sæHes 8l for at vise hvad havnene kan byde på. Det
drejer sig om at køre en kampagne over 3 år. Kampagnen er iværksat af Foreningen af
Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion (DS) med det formål at skaﬀe nye
brugere 8l havnene.

Kampagnen kommer ikke 8l at køre i 2015. Det er et ret stort projekt og der har været
sendt ansøgninger 8l store fonde. Nordea-Fonden er en af disse og fak8sk den ansøgning der er afgørende for om projektet kan realiseres. Der lyder ret posi8ve 8lbagemeldinger fra sagsbehandlingen. Jeg er derfor fortrøstningsfuld overfor at projektet bliver
en realitet og kommer i gang i 2016. Og vil i den forbindelse håbe at alle grupper på
havnen vil deltage og byde ind med det de kan.
Hermed ønsker jeg alle en god sejlersæson 2015
Birger Isaksen
Sæby havn
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Standerhejsningsspisning

Generalforsamling
Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling
den 25. marts 2015.
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Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Ole Pedersen bød velkommen 8l forsamlingen, og indledte med
at byde på en øl eller vand. På bestyrelsens vegne foreslog han
Niels-Ove Rolighed som dirigent. Der kom ikke andre forslag og
denne betragtes som valgt.
Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lovligt
indvarslet. Der var ingen indvendinger mod deHe.
Han gav dereEer ordet 8l Ole Pedersen for aﬂæggelse af bestyrelsens beretning.
Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Ole Pedersen indledte med at fortælle at beretningen primært
ville være en gennemgang af de ak8viteter der er foregået i året,
men også lidt om den nærmeste frem8d.
De ak8viteter der blev nævnt var: Ekstraordinær generalforsamling, hvor han blev valgt 8l formand.
Samme dag var der standerhejsning med eEerfølgende grillhygge om aEenen.
Opstart af onsdagssejladser.
Stumpemarked i forbindelse med havnefesten.
Standernedhaling, også med eEerfølgende fællesspisning om
aEenen.
Søndagscaféen der startede op den 9. november.
Besøg i Sæby Mini By den 16. november.
Gedebjergtur den 18. januar med eEerfølgende frokost i klubhuset.
Vinterbaderne er i lighed med 8dligere år i huset hver lørdag
morgen, og også 8rsdag aEen.

Som noget nyt er huset også udlånt 8l Bjærgelauget hver den
sidste torsdag i måneden.
Havnens brugerådsmøde blev aﬂyst sidste år, på grund af manglende punkter 8l dagsordenen. Et nyt møde er indkaldt 8l aKoldelse i april måned.
Renoveringen af badeværelset i klubhuset der var budgeHeret
med sidste år er ikke blevet gennemført endnu, men vil blive det
når de frivillige får 8d.
Sidste år sprang man over arbejdsdagen, men der vil helt sikkert
blive brug for en sådan i år, da der er mange 8ng der trænger 8l
at blive lavet.
HereEer sluHede beretningen.
Niels-Ove rolighed eEerlyste spørgsmål eller bemærkninger. Der
kom ingen.
Beretningen blev hereEer enstemmigt godkendt.
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Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.
Jørn Sørensen ﬁk ordet og gennemgik det omdelte regnskab.
(Bilag 2). Det udviser et overskud på 15.999,64 kr. Der var ingen
spørgsmål 8l deHe.
Jørn Sørensen gennemgik ligeledes tallene i status, der balancerer med 810.121,77 kr. og en formue på 767.871,77 kr.
SluHelig fremlagde Jørn Sørensen budgeHal for 2015. Der budgeHeres med et overskud på 6.900 kr.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.
Regnskab, status og budget blev hereEer enstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsæ6else af kon7ngent.
Bestyrelsen foreslår 8l 2016 uændret kon8ngent.
Der var ingen bemærkninger 8l deHe, og det blev hereEer enstemmigt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag.
Intet under deHe punkt
Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand.
Ole Pedersen er på valg.
Niels-Ove Rolighed eEerlyste andre kandidater. Der kom ikke andre forslag, og Ole Pedersen betragtes som genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der
afgår e*er 2 år.
Jørn Sørensen og Mikkel Bording er på valg.
Jørn Sørensen vil ikke genops8lle, mens Mikkel Bording er villig 8l
genvalg.
Niels-Ove Rolighed eEerlyste forslag.
Merete Vorbeck blev foreslået. Der kom ikke andre forslag, og
Mikkel Bording og Merete Vorbeck betragtes som valgte.
Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant.
Niels-Ove Rolighed er på valg som 1. suppleant. 2. suppleant er
p.t. ikke besat.
Jens Thidemann blev foreslået. Der kom ikke andre forslag.
Jens Thidemann valgtes som første suppleant, og Niels-Ove Rolighed valgtes som anden suppleant.
Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Lars Enevold og Keld Andersson er på valg. Der kom ikke andre
forslag.
De betragtes begge som genvalgte.
Hardy Sørensen er på valg som suppleant. Der kom ikke andre
forslag. Han betragtes som genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer 7l udvalg.
Ole Pedersen eEerlyste om nogen var interesserede. Ingen meldte sig.
Der blev ikke valgt nogen under deHe punkt.
Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt.
Ole Pedersen ﬁk ordet.
Han spurgte 8l forsamlingens holdning 8l hvad vi skal gøre med
alle de ubenyHede joller der er i skuret. Forsamlingen mente at
nogle af de dårligste kunne aKændes.
Havnen har planer om at påbegynde en udskiEning af broerne i
de kommende år. Der tænkes på ﬂydebroer. Hvad mener forsamlingen om deHe? Der var lidt debat, men overvejende mente man
at det ville være en god ide.
Ole Pedersen mente at FLID nok ville arrangere Havnens Dag i år.
Der blev fremlagt et skitseprojekt 8l en tagterrasse på klubhuset.
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Forsamlingen diskuterede projektet. Et løst overslag vil være et
materialeforbrug på ca. 100.000 kr. Forsamlingen 8lkendegav at
bestyrelsen må arbejde videre med sagen.
Lennarth Pedersen opfordrer 8l at bådene placeres bedre på vinterpladsen.
Niels-Ove Rolighed takkede forsamlingen for god ro og orden, og
gav ordet 8l Ole Pedersen.
Denne bød forsamlingen på kaﬀe og brød. SluHelig var der en applaus 8l Jørn Sørensen for hans mangeårige indsats som klubbens
kasserer.
HereEer sluHede generalforsamlingen.
Referent:
Dirigent:
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Leif Olesen
Niels-Ove Rolighed
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Vi ønsker velkommen til følgende nye
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medlemmer:
Niels Jensen
Mads Jensen
Bent A. Andersen
Jens Petersen
Henrik Bjerring
Mads Møller
MeHe Krarup

plads nr. 235
plads nr. 233
plads nr. 217
plads nr. 325
plads nr. 531
plads nr. 315
plads nr. 126

Mystisk oplevelse
Det er velkendt, at sømænd har mange løgnehistorier, de kan
underholde med 8l langt ud på naHen.
Nogle af historierne har - selv om de lyder usandsynlige - måske alligevel et gran af sandhed i sig.
I al beskedenhed vil jeg her bidrage med en hændelse fra mit sejlerliv.
I slutningen af 70’erne skulle familien holde ferie på LimTorden
og vi bestemte, at det var smartest, at jeg sejlede Rosa L. 8l Rønbjerg, hvor resten af familien skulle støde 8l.
Turen blev delt op i etaper, og den sidste gik fra Aalborg 8l Rønbjerg. Besætningen bestod af mig og min ældste søn, der som
regel faldt i søvn på køjen ca. 10 min. eEer vi var kommet ud af
havnen. Så da vi sidst på eEermiddagen kom 8l Løgstør og nærmest drev forbi, stod jeg alene ved roret og kikkede ind mod byen.
Pludselig så jeg en mand klatre op fra vandet ad en redningss8ge,
stå et øjeblik på kajen og lade vandet dryppe af sig - og så forsvinde op gennem en af de smalle gader.
Og så er historien sådan set ikke længere.
Resten overlades 8l læserens fantasi - skulle nogen have lyst 8l
at digte videre, er der helt sikkert plads i bladet i de kommende
numre.
Niels-Ove Rolighed
PS: En lille hale på historien - min mor voksede op i en af de smalle gader i Løgstør.
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Hvordan Ole lærte at sejle
Fortsat fra nr. 1
”Ja, saa skal vi vel 8l det,” sagde Per, ”men søt Fokken først Jørgen – vi faar brug for den, naar vi vender.” Jørgen saHe Fokken ,
og ”Nina” reagerede straks føleligt. Den ﬁk endnu mere Fart,
krængede lidt mere, og Masten bøjedes foreEer. ”Nu vender jeg
gennem Vinden,” sagde Per og begyndte at hale ind paa Storskødet. Ole syntes at Krængningsvinklen saa foruroligende ud, men
sagde ingen8ng. Jørgen slækkede ud paa Fokkeskødet i Vendingen, og da ”Nina” kom lige op i Vinden, halede han ind paa det
igen i samme Side, saa Fokken bakkede. Saa kom Baaden rundt
og Sejlene fyldte igen – denne Gang over den bagbords Side. ”
Nu faar vi ﬁn Sejlads hele Vejen Hjem,” sagde Jørgen, ” men jeg
maa vel hellere bjærge Fokken igen. Baaden sejler roligere uden
den nu.” Fokken blev bjærget, og Jørgen slog en Ende omkring
den, for at den ikke skulde rive sig løs. De kom indenskærs i
smult Vande, og ”Nina” sejlede bedre end nogensinde, syntes de.
Folk stod sikkert inde paa Land og beundrede den.
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De drejede lidt forbi Broen, og saa halede Per hjem i Storskødet
og luﬀede. ”Nina” gik villigt op mod Vinden og gled langsomt op
8l sin Plads, medens Jørgen bjærgede Sprydstagen. Sejlet faldt
ind mod Masten og blev hængende i Faldet. ”Der kan det blive
hængende,” sagde Jørgen, ”for det er blevet vaadt af Sprøjtet fra
Søen. Fokken ta´r vi med os i Land og hænger den 8l tørre et eller
andet Sted. Jeg skal for Resten se en af Karabinhagerne eEer; jeg
lagde Mærke 8l, at den sad løst.” De fortøjede surrede Storfaldet
et Par gange løst om Mast og Sejl og sprang i Land. Ole sprang
ikke – han gik meget forsig8gt. ”Vi skal vel sejle mere i dag,” sagde han. ”Ja, det kan du være sikker paa,” sagde de to andre paa
én Gang. ”Saa anart vi har spist, tager vi naturligvis ud igen.”
”Nina” ﬁk ikke Lov at ligge s8lle mange Dage den Sommer. Drengene sejlede fra Morgen 8l AEen i al slags Vejr. De riggede et
Topsejl 8l af en gammel Fok, eksperimenterede med smaa
Stormsejl, ﬂyHede Blokken 8l Fokkeskødet, forlængede og forkortede Storsejlets Hals og fandt stadig paa en eller anden Forbedring. ”Nina” fandt sig med Glæde i deres Behandling og var
især glad for, at Ole begyndte at vise virkelige Anlæg for Sejlads.

Han havde ved ﬂere Lejligheder vist, at han begyndte at blive ru8neret, og da Drengene i August tog med Damperen 8l Byen for at
begynde Skolen, kunde ”Nina” med Stolthed konstatere, at endnu en Sjæl var blevet bjærget fra Ikke-sejlernes rækker.
********************************
”Husker du den Gang for fem Aar siden, da du skulde gaa om
Bord i ”Nina” for første Gang?” Jørgen vendte sig om mod Ole,
som sad paa RuEaget og taklede en Ende. Jo, Ole huskede det
godt nok. Siden den Gang var han kun ”gaaet i Ballen” ni Gange.
”Ja, gamle ”Nina” var nok en god Baad; men det siger sig selv, at
denne her er betydelig bedre at være ude med.” ”Ja det skulde
jeg mene,” lød det henne fra Ruﬀet, og Per stak Hovedet frem.
”Naa, er du endelig vaagnet,” sagde Jørgen. Vi har allerede badet,
og Ole har været i Land med Jollen og hentet friskt Vand.” ”Det
var ret!” sagde Per. ”Hvad er Vinden – og hvad er klokken?”
”Klokken er over 7, og hvad Vinden angaar, saa er den løjet – netop som det det skal være saadan en Morgen. Det bliver en
prag uld Dag! Det kan I godt stole paa.”
I en lille, godt beskyHet Vig laa paa denne vidunderlige Sommermorgen en hyggelig gammel Kragejolle for Anker. Det var let at
se, at det ikke var nogen Aarsunge; men den var ﬁn og velholdt.
Den var godt 7 Meter over Stævn og paa det nærmeste 3 Meter
bred. I Ruﬀet var der to gode Køjepladser, og foreEer var der, foruden en Køjeplads, ogsaa et lille Pantry med Primus 8l Madlavning. Nu duEede der langt væk af Kaﬀe, medens Per, Jørgen og
Ole gjorde Forberedelser 8l Skafning. Maagerne sejlede omkring
dem for at sikre sig, at Fiskene ikke tog de spiselige Rester, som
blev hevet over Bord. Deres karakteris8ske og hyggelige Skrig var
den eneste Lyd der hørtes. Vandet laa som et Spejl. Temperaturen var allerede oppe paa 25º, det var fuldstændig s8lle. Det var,
som om Naturen aandeløst beundrede sig selv.
Per laa paa Maven paa Fordækket og stoppede sin Pibe. Morgenmaden var fra Haanden, og Maagerne havde gjort rent omkring
”Nina II”. Han laa og s8rrede ned i Vandet og kunde tydeligt se
al8ng nede paa Bunden, skønt Dybden maaHe være mindst 7 – 8
Meter paa deHe Sted. Han spekulerede paa, hvordan Vinden mon
blev i Dag; men egentlig spillede det ikke den mindste Rolle, for
nu var Livet saa skønt, som det overhovedet kunde blive. De havde været fantas8sk heldige, da de fandt denne Baad. Den saa
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ganske vist ikke ud af meget, da de købte den, men Prisen havde
været overkommelig – 150 Kr. pr. Mand. De havde slidt med den
hele Vinteren og Foraaret, og nu laa den her, trimmet og ﬁn i enhver Henseende – og det var deres Baad. De ejede en rig8g langtursbaad!
Per og Ole havde haE Plads i tre Aar i samme Firma, og Jørgen
var i Flaaden. Nu havde de været saa heldige at faa Ferie sam8dig, og den skulde 8lbringes om Bord i ”Nina II” fra færst 8l sidst.
De havde allerede været ude i tre Dage nu og var paa Vej Nord
over. De havde ikke noget bestemt Maal, og deri bestod netop en
stor Del af Charmen.
Ved 9-Tiden kom der et Pust fra Nordost. Ankerlinen, en Græsende, reHede sig lidt ud, og ”Nina II” lagde sig langsomt op i Vinden.
”Vi venter vel lidt for at se, hvad det bli´r 8l med den Brise,” sagde Ole, som nu mente, at han ogsaa havde et Ord at skulle have
sagt. ”Den løjer nok, skal I se, og kommer igen paa en eller anden Maade – og navnlig paa en anden Maade. Vinden er besynderlig paa sadan en Morgen.

24

De begyndte at stuve Grejerne af Vejen og gøre i Orden om Bord.
Det nordøstlige Pust løjede ganske rig8gt, men kom igen lidt
eEer. ”Nu sæHer vi Sejl” sagde Per. ”Alle Kludene skal op.” De
saHe Storsejlet og halede det midtskibs, saa Baaden laa op i Vinden og ikke kunde sejle rundt om Ankeret. Nu gjaldt det om af
faa Topsejlet 8l at staa smukt, og det varede en god Stund, før de
var 8lfreds med det. Saa blev Klyveren sat, og Jørgen gik foreEer
og tog Ankeret. Han halede hjem, 8l Baaden laa lige over Ankeret, rykkede 8l, medens Ole bakkede Klyveren, og saa var de let.
Han halede det op 8l Overﬂade, hvor det ﬁk lov at hænge lidt, for
at blive renset for Slam fra Bunden – og saa faldt ”Nina II” af og
fangede den leHe Brise. De saHe Fokken og gik nord over, bidevind for styrbords Halse.
Ved Middags8d var Vinden støt og kom jævnt og 8lpas friskt fra
Vest, og de gjorde en god Fart, ca. 6 – 7 Knob. Jørgen og Ole fulgte med paa Søkortet, og Per ﬁk af og 8l et Praj om, hvordan han
skulde manøvrere. Nu og da kom de ind i smaa snævre Sejlløb,
der var fulde af Koste, Prikker, Bøjer og andre Sømærker. Til Afveksling var det højst interessant at ﬁnde Vej imellem den Slags.
”Det gælder om at holde Tungen lige i Munden, hvis vi møder en
Passagerbaad paa et af de smalleste Steder – navnlig hvis det bli-

ver nødvendigt at krydse sam8dig,” sagde Per. ”Jeg tør vædde
paa, at vi netop møder saadan en. Kan i se Røgen over Øen derhenne?” Lidt eEer dukkede en stor Passagerdamper ganske rig8gt op, og Per saa straks, at de vilde møde den paa et Sted i Sejlløbet, som han ikke kunde lægge op, og han maaHe krydse. Og
agter om Passagerdamperen ﬁk han yderligere Øje paa en Motorsejler. "Nu bli´r her livligt,” sagde Jørgen. ”Jeg maa vel hellere
bjærge Klyveren, saa den ikke hindrer os i Vendingerne.” De
luﬀede og begyndte at krydse eEer nogle MinuHers Forløb. Sejlrenden var unægtelig saa smal, som den kunde taale at være,
naar det drejede sig om en Kragejolle, som ikke var hur8g 8l at
vende. Per holdt Øje med begge de modgaaende Fartøjer, og Ole
var glad for, at han ikke skulde klare den Situa8on paa egen
Haand. ”Det er jo dem der skal vige for os, ikke sandt? De er jo
maskindrevne” ”Jo,” sagde Jørgen, ” men i et snævert Farvand
maa vi gøre, hvad vi kan. De har jo, trods deres Maskiner med
Stop og Bak og alt det der, vanskeligere ved at manøvrere her,
end vi har. Mødet forløb ﬁnt. Per beregnede Bovterne paa en
saadan Maade, at de var inde i en Vending, netop da Damperen
løb forbi, og de vekslede Hilsener med Passagererne. ”Stakkels
Mennesker,” sagde Ole, ”nu er de paa Vej 8l Byen. Hvor maa de
være misundelige paa os!” Motorsejleren stoppede op og lod
dem ædelmodigt passere. ”Den klarede vi jo ﬁnt!”, sagde Per,
”men lad os nu klare de her Sejlløb og se at komme ud i aabent
Vand, inden vi lægger 8l et eller andet Sted og bader.”
Ud paa EEermiddagen fandt de en idyllisk lille Ø med gode Anløbsmuligheder, og der badede de og lavede Middagsmad. Det
blev et herligt Maal8d; Maden smagte dem, som den kun gør det
under saadanne Forhold. BageEer undersøgte de Øen lidt nærmere og besluHede at huske den 8l en anden Gang. Med vestlig
Vind var det et ideelt Sted. Den lille Ø havde Form som en Hestesko med Aabningen mod Øst. Ganske vist var Vigen ikke saa dyb,
som man kunde have ønsket, men i øvrigt var alt, som det skulde
være. Paa en jævn, gulbrun Klippeﬂade malede Jørgen med hvid
Oliefarve og store Bogstaver ”Nina II 1945”, og Ole, som stadig
havde nogle af sine landlige Interesser i behold, opdagede at der
fandtes sjældne Vækster paa Øen, hvis botaniske Værdi han forgæves søgte at interessere Fætrene for. Per vilde kalde ham 8lbage 8l Virkeligheden og spurgte, om han kunde se, hvad det var
for en Baad derude. ”Kan du se, om det er en Yawl eller en
Ketch?” ”En Yawl” svarede Ole straks og overlod en sjælden
Blomst 8l sin Skæbne. ”Ja det er rig8gt, men hvoraf ser du det?”
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”Jo Mesanmasten staar agten for Rorstammen. Det er ganske
svært at se paa denne Afstand, men Mesanen er saa lille og saa
langt agterude, at det maa være Yawl.” Ole havde virkelig gjort
gode Fremskridt i disse Aar, det var der ingen Tvivl om.
****************************
Det var blevet løjt, da de blev enige om at fortsæHe. Vinden havde løjet næsten foruroligende hur8gt, og i Sydost stod en blaalig
Skybanke, som varslede Uvejr; men med den Varme kunde man
knap vente andet. Da de vilde gaa om Bord, opdagede de, at
”Nina II” stod paa Grund. Vandet var sunket et par Fod, og der
stod den nu. De saHe Skuldrene under Klyverbommen og forsøgte at løEe lidt, men uden nævneværdigt Resultat. ”Vi maa have
en Ende fra den anden Side af Vigen, sæHe en Talje paa og trække Baaden af Grunden.” foreslog Per. ”og vi maa gøre det i en
Fart, for der er nok Byger af en eller anden Slags i de Skyer der.”
Ved Hjælp af Jollen roede de den lange Græsende over og gjorde
den fast om en Sten paa den anden Side. Saa huggede de Klofaldet i Bugten paa Græsenden, saa denne kom 8l at gaa fra Stenen
8l Masten, og saa tog de et Par Tag i Faldet, for at faa Baaden 8l
at krænge over. Det gik godt. Altsaa var den ikke kilet fast. DereEer halede de endnu mere i Faldet, i Haab om, at den ved den
større Krængning vilde glide af og komme ud paa dybere Vand,
men det mislykkedes. Den krængede, men rørte sig i øvrigt ikke
af Stedet. Saa ﬂyHede de Græsenden fra Klofaldet 8l Storskødet,
huggede Fokkeskødet i Storskødets halende Part og ﬁk paa den
Maade en særlig virksom Talje. Over for denne Overmagt gav
”Nina II” sig uden at kny og kom ﬂot. De skiEede i en Fart Græsenden foreEer 8l Pullerten, sam8dig med at de passede paa, ikke
at hale Baaden ind 8l Land. De lod den ligge for Svaj, medens de
saHe Sejl, og saa gik Jørgen i Jollen, roede i Land, kastede los og
vendte 8lbage igen. Det var nu næsten bliks8lle, og LuEen var
tung og trykkende. Al8ng tydede paa Uvejr.
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