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De sidste 2 år, har hun gået på idrætslinjen på  
Rønnebærallé skole med sejlads som linjefag. Tirsdag  
og fredag starter skoledagen kl. 7 i på havnen i 
Snekkersten med teori og praktisk sejlads indtil  
kl. 10, hvorefter undervisningen fortsætter på skolen 
med de øvrige børn.
- Og hvad er planerne så for fremtiden, Dicte?  
”Efter 9. klasse skal jeg et år på efterskole. Det bliver  
ikke i sejlads, men muligvis i volleyball. Den sport er  
jeg også rigtig glad for. Det er dejligt at sejle 29ér, 
men niveauet her er meget højt, og konkurrenterne 
langt ældre end jeg. I volleyball kan jeg hurtigere  
avancere og komme til tops, og det synes jeg er sjovt.

Efter efterskolen satser jeg på fortsat at ville sejle 
og gå til konkurrencer.
- Der er mange nye sejlere og børn i klubben. Har
du et par gode råd til dem?
Ja, I skal hænge i og blive ved med at komme i 
klubben. Og så skal I have det sjovt med de andre.
”En af de bedste ting ved at komme i klubben nu 
er faktisk at se de nye sejlere blive begejstrede og 
opleve, hvor glade de er. Det er dejligt at hjælpe 
børnene, og at være et forbillede for dem”, slutter 
Dicte af.

Dicte på 15 
med saltvand 
i årerne
Interview med Dicte Traberg Vaabensted, Snekkersten. 
Af Lene Boysen.

Dicte kommer man ikke sådan uden om. Det glade  
ansigt lyser op i vrimlen af unge, som færdes i  
klubben. Lige i dag må jeg dog nøjes med at inter- 
viewe Dicte per telefon, da hun er i karantæne. 
Som så mange andre unge har hun været i kontakt 
med en person (til volleyball), der er corona-positiv. 
Så Dicte skal testes, og må blive hjemme en dag 
eller to.
Dicte mødte jeg for første gang i 2017, da vi flyttede 
til Snekkersten og begyndte at komme på havnen. 
Dicte har sejlet i mange år, faktisk siden 2014, hvor 
hun startede som D-sejler. 
”De første par år tog jeg det meget afslappet og 
nød bare at være sammen med de andre. Det var 
meget stille og roligt. Martin og Christian under-
viste (red. Martin Olsen og Christian Stahl), og vi 
havde det virkelig sjovt. Når den var over 5 m/sec. 
sejlede vi ikke ud på Sundet, men blev i Lagunen. 
Jeg gik ikke op i, hvilket bogstav vi sejlede, det 
skulle bare være hyggeligt”, fortæller Dicte. 
”I flere år var jeg den sidste eller næstsidste, når 
vi sejlede konkurrence. Vi sejlede stævner langs 
kysten hver anden weekend, sådan cirka, hen over  
sommeren. Trænede to gange om ugen. Dertil kom  
vintertræning i weekenderne.”
Med tiden avancerede Dicte og blev en dygtig 
A-sejler. Mange stævner og mesterskaber har hun 
været til, deriblandt Nordiske Mesterskaber. I 2018 
vandt Dicte 1. pladsen for B-sejlere ved Opti-cup 
ved Kongelig Dansk Yachtclub.
-  Hvis du skulle nævne tre ting, som har betydet 

meget for dig i dit sejlerliv til nu, hvad skulle det 
så være?

• Venskaber 
• Konkurrence 
• Mine forældre
”I starten var det vennerne, som trak, men med tiden 
blev jeg bidt af konkurrencen og havde lyst til at 
dyste mod de andre. Mine forældre var med på 
sidelinjen og hjalp med det praktiske, uden dem 
havde det ikke været muligt.” 
Efter årene i optimistjolle, skiftede Dicte til en 
større bådklasse, FEVA, og sejler i dag 29ér. 

Velkommen til  
Sejl & Vind 

Sejlklubbens nye medlemsblad er ude igen.  
Første udgave blev taget så vel imod, at vi 

straks måtte igang med næste blad. Tak for 
den fine modtagelse. 

Coronakrisen lægger fortsat en dæmper på 
klubbens aktiviteter, men så er det jo godt, at vi  
har så mange driftige sejlere i klubben, at der er  

rigeligt at berette. Siden første udgave er  
historierne tikket ind fra nær og fjern, og det er 
bare SÅ godt at mærke, hvor meget folk brænder 

for at dele spændende oplevelser med andre. 

I dette nummer kan du læse den neglebidende  
beretning om ”Sjælland Rundt” i den lille krage- 
jolle ”Havfruen” tilbage i 1971. Og hop så med 

på Rikke og Lasses skønne tur om Sjælland i 
år, hvor man kan falde lidt til ro igen med lune 

”frikadeller og pølsehorn”. Man får bare sådan 
lyst til at komme afsted. 

Interessen for at sejle er steget kraftigt denne 
sommer. Dansk Sejlunion har udstedt dobbelt  

så mange duelighedsbeviser i maj 2020 i  
forhold til 2019. Godt er det at forberede sig og 
få styr på sø-sikkerheden. På bagsiden af dette 

blad har Karl Johan en lille test til dig....

Ungdommen er igang på havnen fra tidlig 
morgen til sen aften. Læs her portræt af ung-
sejler Dicte Traberg Vaabensted.  Og har du, 
som Dicte, eventyr i blodet, så tjek siden om 

”HF-Cold Hawaii”. Her bliver surferdrømme til 
virkelighed på det store Vesterhav. 

God fornøjelse!

På bestyrelsens vegne,

Lene Boysen
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Velkommen til Havnefoged Helge Drews og assistent Jan Jørgensen. Vi er rigtig glade for, at I er blevet 
ansat på havnen. 

Helge træffes hverdage kl. 10-12 på tlf. 2947 2007.       Andre tidspunkter på mail hf@snekkerstenhavn.dk 
eller SMS.
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Hilsen fra havnefoged Helge Drews
” Nu er der gået mere end et halvt år siden, jeg startede mit  
arbejde som havnefoged. Det er et privilegie at gå på arbejde 
hver morgen. Jeg møder mest glade og tilfredse mennesker, 
det er lige fra dem, der skal se til båden og til gæstesejlere, 
fiskere, morgenbadere og hundeluftere. 
Når jeg ser tilbage på denne forholdsvis korte periode - det 
har været sommer og højsæson – har tiden været fyldt godt  
ud med de daglige gøremål. 
Vi har gennemført en forsinket arbejdsdag med maling, 
oprydning og reparationer på molerne. 
Så nu har Jan og jeg tid til alt det andet.”

Undervisning i sejlklubben 
Undervisningen finder sted under hensyntagen til de gældende corona-regler.

Navigation
Mandage undervises i navigation med prøve til duelighedsbevis for lystsejlere og speedbåds- 
sejlere. Kurset startede mandag den 26. oktober i vores klubhus på Snekkersten Havn.  
Underviser er Erik Magius.
Yachtskipper 3
Torsdage undervises i navigation som leder frem til eksamen i Yachtskipper af 3. grad. Kurset 
startede torsdag den 29. oktober. Underviser er Erik Magius.
Praktisk sejlads
Over vinteren vil der være mulighed for sejllads i en 806ér onsdage og fredage kl. 10 med  
Erik Magius. Tilmelding ikke nødvendig – du møder bare op.

Organisering af Snekkersten Skotterup Sejlklub
- november 2020 

General-
forsamlingen

Revisor

Bestyrelsen

Erik Magius Bente LøbelKlubhusudvalg

André Stokholm Erik Magius Helge DrewsSejlerskole

Smakkelaug Anne-Marie Avlund Henning Sztuk

André Stokholm Helle Vibeke  
Larsen

Peter Tversted
Henning Sztuk

Simon Mears
Erik Magius Thonny EriksenKapsejladsudvalg

SUP

Erik Magius
Bente Løbel

Renée  
van Naerssen 

Thomas  
VaabenstedArrangement

Michael Melby Jacob HoffmannUngdom

Elisabeth 
Reinholdt Lene BoysenKommunikation

mailto:hf@snekkerstenhavn.dk
http://www.sssejlklub.dk/
https://lundsgaard-el.dk/


Morfars barberskur
Tidsbillede fra 1940´erne. Af John Lund.
Fiskerne kom i morfars barberskur på Snekkersten havn 
og blev klippet og barberet. Dengang barberede ældre 
mænd ikke sig selv, men ”man gik til barber” sådan ca 
hver 14. dag. Søndag morgen var der travlt, fordi nogle 
af kunderne (kaldet ”de hellige”) skulle i kirke i Egebæks- 
vang kl. 10 og helst i nybarberet tilstand og man gik 
derhen. 

Pottesvingerne

Da behandlingen i ”salonen” foregik halvt siddende, halvt 
liggende måtte de fleste kunder først ”hen i hjørnet”, hvor 
de kunne hænge deres overtøj og lægge deres pibe eller 
cigar på en lille hylde. På gulvet nedenunder stod en 
porcelænsskål med lidt vand i bunden kaldet ”spytbakken”,  
hvor de kunne komme af med deres brugte skrå og snus, 
og hvad man ellers skulle hakke op. Mundvandet var jo 
vanskeligt at styre, når man først lå i stolen. Spytbakken 
var på størrelse med en flad tallerken med opadbøjede 
kanter, men kunderne ramte ikke altid plet. Morfar havde 
gjort militærtjeneste i sanitetstropperne (kaldet ”Potte- 
svingerne”), så for ham var det ikke noget problem at 
håndtere en fyldt spytbakke hen til skyllevasken.

På den lille kakkelovn stod en stor kedel med varmt 
vand og sydede, og om søndagen måtte morfar have 
mor som medhjælper. Kunderne tog plads i de to 
barberstole, ryglænene blev lagt bagover, og med et 
viskestykke over brystet og under hagen var man klar 
til behandlingen. Ved hjælp af en klump fed sæbe (som 
fiskerne skaffede fra Sverige!) og lidt varmt vand i en 
lille skål, kunne mor ”slå skum” med fingrene og smøre 
skægstubbene godt og grundigt ind. Når det var over-
stået, kom morfar, sleb barberkniven på en stram læder- 
rem, og så kunne han skrabe de blødgjorte stubbe af.  
Behandlingen afsluttedes med at få stænket stærk 
barbersprit på kinder og hage. Det duftede godt, men 
må ha` været noget, der sved godt i huden, for de ellers 
hårdføre kunder bandede stygt.

Dengang skulle børn helst ikke hverken ses eller høres 
og når morfar skulle ”passe mig”, skulle jeg holde mig 
i et hjørne bag et forhæng. Der havde morfar sin avis, 
kaffekop og pengekassen. Det var jo lidt kedeligt, men 
jeg kunne da høre, hvad de snakkede om under 

Fortsættes >>
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Få en ungdomsuddannelse med høj faglighed, 
surf, skate og Nationalpark Thys vilde natur i 
centrum.
HF-Cold Hawaii er en 2-årig HF-uddannelse 
med indbygget kollegium, fællesskab og  
aktiviteter – huslejen er billig, og du kan søge 
SU, mens du læser.

På HF-Cold Hawaii er det daglige skema 
fleksibelt og vejrafhængigt. Dvs. når bølgerne  
er rigtig gode, kan skemaet ændres eller 
timer aflyses, så vi har mulighed for at hoppe 
i vores bus og komme i vandet. Du får derfor 

en anderledes og mere omskiftelig hverdag, end på en mere almindelig 
ungdomsuddannelse.
At tage en ungdomsuddannelse hos os er, hvis vi selv skal sige det, noget 
helt specielt. På HF-Cold Hawaii forsøger vi at bryde med klassisk skole-
tankegang. Vi bruger surf, SUP og skate som en integreret del af uddannelsen. 
Det vil sige, at du kan møde emner om surf, skate eller andet relevant i 
dine faglige timer. Vi forsøger at bygge bro mellem passionen for surf og 
skate, og bruge den passion til motivation for undervisningen.

Samtidig bor du på surf-kollegie i Klitmøller. Det er her vi dyrker sammen-
holdet, vender dagens oplevelser, restituerer og tanker op til nye eventyr!

Se meget mere på www.hf-coldhawaii.dk

>> fortsat fra side 7

behandlingen. Det var mest om fangster og om vejret, 
men iblandt også emner, som man idag ville betegne 
som ”sladder”.

”Lange Anders”, ”Peter bisse”,  
”Gavflaben”, ”Snogen”, 

”Måtten”, ”Lars Krudt” og...

Jeg tror morfar lyttede uden at tage parti, men her hørte 
jeg personer omtalt med ”øgenavne” som f.eks. ”Den 
brede”, ”Lange Anders”, ”Peter bisse” og ”Gavflaben”. 
To ældre gutter, der fiskede sammen og havde karak-
teristisk skæg omtaltes som ”Snogen” og ”Måtten”.  Det 
var almindeligt at folk ved kysten havde øgenavne. Jeg 
tror såmænd ikke, at navnene blev opfundet eller  
opfattet som ”smædenavne”, men mere som en praktisk  
identifikation af en person, så man i en fart vidste, hvem 
det nu lige var, man sad og snakkede om. 
Som voksen er jeg af de ældre fiskere blevet genkendt 
som ”Barberens pog”. Ofte knyttede øgenavnet sig til et 
særligt udseende eller en særlig begivenhed som f.eks.  
”Skvatten” eller ”De våde vanter”, men af vedkommen-
de personer aldrig taget fortrydeligt op. Skikken har 
ikke ændret sig. Idag taler man om ”Lars Krudt”, ”Store 
Peter”, ”Lange Niels”, ”Posten”, ”Preben Møffer”, ”Ole 
Skjold”, ”Skovtrolden” og ”Lange Anders Pog”.

Fiskernes tilværelse var en barsk affære, hvor en mand 
eller to skulle brødføde familien i land, båden vedlige-
holdes og garnene ordnes. I næsten al slags vejr og på 
alle tider af døgnet tog de på søen for at bjerge garn og 
røgte ruser. Nogle var daglejere i Helsingør Havn med 
losning f.eks. af kul fra anløbende skibe, især hvis der 
var en periode med dårligt vejr eller is på Sundet. Lange 
stiger blev fra kajkanten sat ned i lastrummene, kullene 
blev skovlet op i kurve, som på ryggen af lossesjakket 
blev båret op ad stigerne, over Havnegade og videre 
ind på Kulpladsen. Betalingen var nogle få ører pr. kurv. 
I dag beundrer jeg disse menneskers evne til dengang 
at kunne klare dagen og vejen i det hårde miljø. Det var 
hædersmænd.

Morfar hed iøvrigt Peter Mathias Gulev og til min store 
glæde har jeg erfaret, at det nu 90-årige barberskur står 
i baghaven til en villa overfor havnen i fin og velholdt 
stand. 

Når bølgerne er rigtige gode, 
kan skemaet ændres eller timer 

aflyses, så vi har mulighed for at 
hoppe i vores bus og komme  

i vandet.

HF-Cold HawaiiHF-Cold Hawaii
Af Annette Bro Frostholm.
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Sjælland Rundt 2020 var vores 2. Sjælland Rundt. 
Vi deltog også sidste år. Og ja vi kommer også til at 
deltage i 2021. For det er sjovt!! Og det er bestemt 
heller ikke første gang Sanne, som er en Sagitta 
35 fra midten af 70’erne, har været med i Sjælland 
Rundt. Hun er en erfaren dame. Preben har deltaget 
med hende en del gange op igennem 80’erne. Og 
Bente har også været med på Sanne en enkelt 
gang. Så det har hele tiden ligget i kortene, at vi 
en dag ville deltage. Men lad os sige det, med det 
samme. Hvis ikke det var for Henning Sztuk og 
Erik Magius, så var det ikke sket foreløbigt. De to 
herrer har i den grad inspireret os og lært fra sig 
med stor kærlighed og iver på hver deres måde. 
For begges vedkommende med lige dele alvor og 
leg. Men ærligt. Det var med spænding og ære-
frygt, at vi deltog i 2019. 

Forberedelserne
En af de mange ting, vi kan takke Henning for, er 
de grundige forberedelser. Det gælder alt lige fra 
sikkerhed, navigation, forplejning, bemandingsplan 
og sidst men ikke mindst, overblikket og roen.  

Vi sejler for at vinde!
Sidste år blev vi nummer 3 i vores klasse. Og målet 
var klart i år. Vi ville være nummer 1! Så der bliver 
gået til stålet lige fra starten! Og selvom Sanne er 
en tung dame på 6.5 tons, kan hun sejle. Men man 
skal naturligvis kende hende. Vi har brugt de sidst 
tre år på at blive dus med hende i alt slags vejr. Og 
det gav helt klart pote. Hele vejen Sjælland Rundt 
blev der trimmet og optimeret det bedste vi har 
lært. Resultatet taler for sig selv. Vi vandt! Og det 
med mere end 7 timer ned til nummer 2.    

Sjælland Rundt 
for fulde sejl
Af Rikke Søgaard og Lasse Hinke.
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Så gik starten
Hvert Sjælland Rundt er naturligvis helt sit eget. 2020 
var ingen undtagelse. Det var en noget anderledes 
start på grund af Covid-19. I stedet for den klassiske 
start i grupper lige nord for lystbådehavnen i 
Helsingør, blev vi sendt afsted enkeltvis oppe ved 
Hellebæk. En anderledes og knap så dramatisk 
oplevelse uden de typiske situationer, hvor man
ligger og kæmper om vinden. Faktisk var der i 
modsætning til sidste år stort set ingen vind. Men 
vi kunne holde Sjællands Rev højt fra Gilleleje. Og 
allerede fra Gilleleje kunne vi sætte spiler.  

For spiler gennem natten
Vi fortsatte for spiler gennem hele første nat. Og det 
gav os et solidt forspring. Lars og jeg havde vagten. 
Vi kunne natten igennem skimte mange både fra de  
andre klasser i mørket. Dem overhalede vi på vejen  
ned mod Storebæltsbroen. Og præcis det, at vi valgte 
at holde spileren oppe betød, at vi nåede broen og 
kom igennem, inden vinden for alvor løjede af.    

Frikadeller og pølsehorn til morgenmad
Uden mad og drikke dur helten ikke. Men det skal 
være nemt. Fra sidste år vidste vi, at frikadeller og  
pølsehorn dækker store dele af behovet for mad 
hele turen rundt. Det gælder naturligvis også som  
morgenmad. Men en af hemmelighederne ved et 
mandskab, som står distancen, er bestemt også 
varm mad og god kaffe. Og her blev der ikke sparet 
på noget. Uanset vejr og vind søger Rikke for, at vi 
alle får et varmt og lækkert måltid mad en gang om 
dagen. Det gør underværker! 

Turen gennem Smålandsfarvandet og Grønsund
Vinden var østlig fra starten og det meste af vejen 
rundt. Det betød, at vi måtte krydse hele vejen ned 
igennem Smålandsfarvandet og videre gennem 
Grønsund.  Derfor tog denne del af turen 5-6 timer 
længere end i 2019. Og vi var først ude på den anden 
side, da mørket var faldet på.

Nat nummer 2 i blæst og bølger  
Nat nummer 2 skulle vise sig fra den mere rå og ublide 
side. Vi gik fra næsten ingen vind til særdeles frisk 

vind og bølger. Så efter vi kom ud af Grønsund, 
var der fart over feltet hele natten. Her fik vi for 
alvor øget forspringet til de resterende både i 
feltet. Vi troede derfor længe, at turen hjem ville gå 
hurtigt og smertefrit – og at vi lige som sidste år, 
ville nå hjem på mindre end to døgn. Men sådan 
skulle det ikke gå. 

Vindhul ved Møns Klint 
Tidligt om morgenen dag 2, løjede vinden pludseligt 
af. Så fra at logge på den gode side af 8 knob, lå 
vi helt stille ved Møns Klint. Faktisk var der så lidt 
vind, at båden flere gange drejede hele vejen rundt 
og sejlede baglæns. Til sidst valgte vi at sætte 
spileren i et desperat forsøg på at komme ud af 
hullet. Efter flere forsøg og mere end 2 timers 
kamp, fik vi kæmpet os ud af vindhullet og kunne 
igen sætte kurs mod Drogden og Kongedybet.   

Samlet set betød det, at vi ud af  
mere end 100 både, var 9.-hurtigste  

båd på etapen

9.-hurtigste båd fra Drogden til Helsingør
Ved Drogden Fyr drejede vi ned igennem Konge-
dybet. Her satte vi igen spiler. Og her valgte vi en 
noget anden rute end langt de fleste andre både. 
Mange valgte at gå ind under kysten og lede efter 
de optimale vindforhold. Her valgte vi at lægge os 
præcis så langt ude, at vi lige netop kunne holde 
os fri af Hven. Det gav os en kortere rute. Og sam-
tidig var strømmen mere gunstig. Samlet set betød 
det, at vi ud af mere end 100 både, var 9.-hurtigste 
båd på etapen fra Drogden til Helsingør. 

Mere blod på tanden
Hvad så nu? Ja vi har fået mere blod på tanden. Så 
2021 kommer til at byde på meget mere sejlads. Vi  
skal naturligvis med Sjælland Rundt. Vi skal også med  
Fyn Rundt. Og så skal vi naturligvis også være med  
i kapsejladserne om mandagen. Vi håber, at der er 
flere både fra Snekkersten, som har lyst til at være 
med i Sjælland Rundt næste år. Vi deler naturligvis 
gerne ud af vores erfaringer.
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Rikke og jeg er jo anden generation på Sanne. Og vi har fået samlet super besætning, som går 
mindst lige så meget op i sejllads som os. Besætningen i år bestod af følgende: 

Lasse – skipper og navigatør. Lars – den stærke mand og spilersejler om en hals.
Rikke – søkort og forplejning. Bjarne – sej og rutinert kapsejladssejler fra Kolding.

Igen var Hennings vagtplan guld værd. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi savnede vores  
5. mand Jan. Han er heldigvis med i 2021.
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Nørrebakken 1, 3070 Snekkersten 
Telefon 49 22 13 19 
www.omospizza.dk

Den Italienske Perle
Restaurant og take-away.

Prøv Omo’s Pizza & Grill’s pizzaer eller en af vores 
andre italienske specialiteter.

Denne artikel er allerførst en hyldest 
til et af vores markante medlemmer 

i Snekkersten Skotterup Sejlklub. 
Iklædningen er et tankevækkende 

tidsbillede fra Sjælland Rundt 1971, 
tilsat lidt sejlklubhistorie der sågar 
rummer flere af havnens gæve folk: 

Erling Hansen/”Skipper”, Erik  
Magius og skribenten selv.

Af Søren Dolriis.

–   havnens stolte  
sejlerkæmpe 

Anders
Høegh

Post

Hvis man går ud ad søndre mole, kommer man til 
en havkrydser udstyret med en elegant ”nose-art” 
- en smuk sirene. Sirenen er en klassisk slank og 
smuk havkrydser, der med sin stolte skipper og 
besætning har krydset mange have og igennem 
mange år har sejlet over 1000 sømil hver sommer. 
Og for at det ikke skal være løgn i årtier også har 
banket de fleste af os gule og blå i mandagens  
aftenmatcher. Sirenen - smuk og næsten overnaturlig 
for os andre dødelige sejlere.

Det overnaturlige ligger til Anders, for denne 
historie tager udgangspunkt i en sejlerpræstation 
– Sjælland Rundt, 1971 - den gang gennemført i 
”Havfruen”; en anden mytologisk gudinde. Anders 
og besætning sejlede den lille kragejolle til sejr 
et råt år; en fornem præstation der blev skildret i 
flere medier. Anders var dengang skribent for flere 
sejlertidsskrifter, og vi nød alle hans skarpe og  
humoristiske stil. Bag artiklen lå også et lille ”battle”  
med forfatteren Tage Voss, der var skipper på 
”Havfruens” primære konkurrent, en lille spids- 
gatter fra Espergærde. Mere om dette senere.

Fortsættes >>
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Thainestuen leverer dagligt grafisk design og  
visuel kommunikation for selvstændige samt 
mindre virksomheder i Danmark: Dit website, 
brochurer, magasiner, emballage, nyhedsbreve, 
sociale medier og meget mere.   

        420,- kr  per time
 
Telefon 9176 9162  /  www.thainestuen.dk

– dansk grafisk design og dtp fra Asien

Freelance grafiker
print, pixels og POS 
ideer og branding. Vi
arbejder tæt sammen 
p å  a f s t a n d !

https://www.omospizza.dk/
http://www.sssejlklub.dk/
https://www.thainestuen.dk/


Det var en mørk novemberaften…
Hele historien om historien starter, da Anders til et 
arrangement i klubhuset for et par år siden giver mig en 
gammel fotokopi af nogle artikler om Sjælland Rundt 
1971, ikke mindst om ”Havfruens” bedrifter. Både til søs 
og med pen udfoldedes en venlig kappedyst med Tage 
Voss, der var min skipper i ”Lillegut” fra Espergærde. 
Tage Voss vil være bekendt for nogle ældre læsere, som 
forfatter og skarp samfundsrevser. Tage og min far delte 
en lillebitte 17m2 spidsgatter med det meget passende 
navn – ”Lillegut” – der lå i Espergærde. Verdens næst-
bedste havn.

Anders´ artikel – og Tage´s ”modartikler” – er sjov læsning. 
Et stærkt tidsbillede på, at man faktisk kan sejle kap-
sejlads rundt og om Sjælland i små primitive både, og 
have det sjovt med det trods regn, kulde, kuling og en 
gennemblødt båd. Ingen GPS. Ingen selvstyrer. Ingen 
kickingstrap. Intet toilet. Ikke noget som helst. Et tids- 
billede på en tid, hvor en STOR havkrydser var en 
Bandholm 26 eller en LA krydser. Uopnåelige fantasibåde, 
set fra vores lille-båds-perspektiv.

Oprindeligt ville jeg blot have gengivet hele artiklen med 
et lille forord, meeeen det ville fylde alt for meget, så 
I må desværre nøjes med lidt brudstykker og nogle af 
mine refleksioner.

Havfruen og dens nu verdensberømte besætning… 
og startskuddet
”Havfruen” – en af feltets mindste både - var ganske godt 
udstyret. Flere forsejl, herunder stormfok, genua og spiler. 
Og da Anders er en dygtig og meget konkurrence- 
orienteret sejler, så er der lagt i kakkelovnen til succes. 
Kombinationen gav da pote allerede fra starten, hvor 
”Havfruen” fredag kl 20:00 – i startskuddet - med spiler 

og heftigt skum for boven kommer rigtigt godt  
fra start. Mange større både blev med undren  
snydt af den lille ”Havfrue”. Der blev gået til stålet, 
ganske som Anders lige siden har gjort i Sirenen. 
Havfruens besætning bestod ud over skipper- 
Anders yderligere af Poul og Søs, og Erling 
”SKIPPER” Hansen. Vores alle sammens chef 
på vores dejlige lille havn og formand for Fonden 
Snekkersten Havn. Så dem der troede, at Erling 
kun kunne bedrive lokal politik eller hale fisk op 
af havet må tro om igen: Erling har sgu været en 
ganske rå kapsejladsgast (sågar også set i Snipe 
stævne i Espergærde     ). 

Sjælland Rundt 1971 – rå kuling og barske 
smil på læben
Allerede i 1971 – for næsten 50 år siden! –  var Sjælland 
Rundt en stor kapsejlads-begivenhed i Danmark, faktisk  
i Norden. Der var 600 deltagere! Det er mange både, 
ikke mindst når alle skal skydes af i 2 starter. Men i 
øvrigt hyggeligt at vi ”små” startede først, for så at se 
de store sejle op gennem feltet i tusmørket, hvor de 
store bådes kapsejladsbesætninger sad og ”bøffede” på 
skandækket med deres fugtige madpakker, og vi i ”Lillegut” 
sad i vores microbåd og stegte engelske bøffer med  
løg     . Og mad skulle der til for omsejlingstiden var 60-
70 timer selv i dette år, hvor der var ganske frisk vind 
det meste af tiden. 

Anders skriver…
”Vi fortsatte mod Røsnæs. Det var blevet overskyet igen, 
og der var stadig tågedis; men man kunne skimte lidt 
af Sjælland om bb. Norøstenvinden løjede, og vi fik en 
passende frisk søndenvind i stedet, og gjorde ret pæn 
fart for stor og genua. Det var koldt i vejret, og både 
Søs og jeg var irriterende småforkølede fra starten, og 

”Skippers” næse var også begyndt at snøfte lidt. Søs og  
jeg har frivagt og sover i kahytten, meeeen bliver purret 
af ”Skipper”, der kommer kravlende ind i blinkende vådt 
olietøj. Man mærker på bådens krængning, at vinden er  
frisket. ”Anders, der kommer en tordenbyge” rapporte-
rer han, ”du må hellere være klar. Vi ta’r genuaen ned 
nu…”. Jeg begynder at kravle i olietøjet. Det er ikke 
nemt! Det er nemlig svært, når båden krænger, og når 
der ikke er ståhøjde i kahytten. Operationen foregår 
nemmest, mens man ligger på køjen og ved at lette og 
vrikke skiftevis på enden og benene, så ormer man sig 
graciøst i bukserne. Båden tipper voldsomt over, da 
bygen rammer os; vinden hyler og tæt regn pisker ned. 
Jeg er lige ved at trille over i Søs´s køje…” 

Anders’ beskrivelse giver billeder og lyde for mig. Og 
dufte. Saltvand, vådt olietøj og kampsved. Ganske ”som 
at være der selv” (gammelt Phillips Farve TV reklame 
-slogan).  
Tilsæt gerne selv: Våde søkort, våde kiks, våd sove- 
pose… Alt er vådt. ALT! 

”Havfruen” krydser hårdt gennem natten mod Røsnæs 
og sejler gennem iskold regn ned gennem Storebælt. 
Hundekoldt. Og for at det ikke skal være løgn, så blæser 
det op til frisk kuling ved 11-tiden om formiddagen.  
Anders fortsætter…

”Først nægter rebe-apparatet at fungere på grund af pres- 
set i sejlet og apparatets træghed i al almindelighed. Med 
nogle dråber olie kunne vi klare det sidste; men vi gør det 
nemmeste: Vi sætter fokken og bjærger storsejlet helt. 
Så man, i noget der skulle minde om fred og ro, kunne 
rulle 5 omgange med en mand i hver ende af bommen”

Jo Anders og besætning var cool. Med fem omgange 
på bommen og stormfok fræser ”Havfruen” ned gennem 
Storebælt. Vejret var hårdt for alle. Ikke mindst for os 
i de små både. Og faktisk måtte vores alle sammens 
gæve Erik Magius (der var skipper på den lillebitte 
Songa fra Hornbæk) søge ind til Musholm og udgå. Be-
mærk, at Erik allerede den gang var skipper, vanvittigt 
flot af en så ung ”gut”.

Bøgestrømmen i vind, regn og næsten mørke
Anders skriver: ”Mørket begynder at falde på, inden vi er  
nået op til kostene ved Kinde Rev. Vi følger kysten og håber 
at gå klar af græsøerne med grunde på 0,6 meter vand.  
Og nu pisker en voldsom regnbyge ned. Der er ikke meget 
at se, vi må stole på kompasset. Ud over et godt kompas 
og en god rorgænger skal der lidt held til at finde kosten på  
Kinde Rev i mørke. Men har man så fundet den, er resten 
elementær kompassejlads fra den ene kost til den anden…”

”Havfruen” vandt sin klasse
Flot, flot sejlet! Og sandelig om ikke vi i ”Lillegut” blev slået 
med 10 timer! Til dette kan jeg blot sige, at vi ikke turde 

Fortsættes >>

Anders Høegh Post
–   havnens stolte sejlerkæmpe 
...fortsat.

Anders’s tegning af 
Havfruen.
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Her udklip fra novellen ”Havde far bare set” af Ronald Andersen.

Østersøen august 1978.
” Jeg syntes, jeg hørte et svagt suk, da fars store næve 
langsomt løftede sig fra sin behagelige position på rat-
tet. Som i slow-motion landede den knyttede næve på
manøvrehåndtaget, der stod næsten ret frem. Med et 
lille knirk sank håndtaget, som altid bandt lidt i forbindel-
seskablerne til maskine og gear, lidt længere ned.
Mercedesen lød nu lidt mere hidsig og agterenden sank 
ned i en hækbølge, der mest af alt pludselig lignede 
en rævehale. Udstødningsosen skiftede farve fra den 
lysegrå til en lidt mere mørkt tonet farve, der helt sikker 
indikerede, at der blev lavet lidt mere. Ligeså sås vise-
ren på termometeret til kølvand rejse sig lidt, samtidig 
med at loggen steg fra 8 til 10 knob.
Og kort efter buldrede den store coaster agten om os. 
Jeg så stadig ikke nogen på broen.
Hans kølvand indikerede ikke noget om, at han havde 
skiftet kurs. Og kort efter fik vi hans bov og hækbølge 
ind agten for tværs, og røven løftede sig lidt.”

…..
Nokken forår 1964
” Lyset fra kulpladsen ved HC Ørstedsværket og Tegl-
holmen spejlede sig nu i den rolige havnevand, der af 
og til blev brudt af en eller anden dum fugl der troede 
den kunne fange en fisk. Men de fisk der var, var lukket 
inde i fritidsfiskernes hyttefade, der lå fortøjet til de
primitive spinkle bådebroer. De var ikke til at få fat i for 
de sultne måger, der sure og skuffede skræppede op og 
lettede med kurs mod Sundet.
Det sund som jeg så forfærdeligt længtes efter at besej-
le med fars og min stolte skude
Bjørgvin. Kunne vi sejle til Bornholm?”

Fortsat fra forrige side
sejle gennem bøgestrømmen i mørke og regn og ganske 
frisk vind, og ankrede ved Masnedø i seks timer. Næste 
dag, da vi i dagslys sejlede gennem Bøgestrømmens 
”kirkegård” med alle de grundstødte lykkeriddere fra 
nattens raid, var vi dog svært godt tilfredse med vores 
beslutning. Men tabet af håneretten var – ikke mindst 
for Tage – et betydeligt nederlag     .

Sjælland Rundt en fantastisk succes
Jeg er sikker på, at vi er mange, der var med på den 
fantastiske rejse. Hvert år kom der flere og flere både 
og det hele kulminerede med 2074 både i 1984. En 
kæmpe oplevelse hvert år. En folkefest. Bare trist, at det 
hele så forsvandt igen. Hvorfor dette forsvindingsnummer? 
Tja. Der er nok mange årsager, og det kan der givetvis 
skrives flere artikler om. Men dejligt at der set lidt positiv 
vækst de sidste par år.

Stor tak til Anders for at stikke mig den gamle artikel fra 
1971. Læsningen var en fantastisk tidsrejse, og fantastisk 
at genbesøge de gæve gamle sejlerdage fra ens  
teenageår.
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Nordhavnsvej 9 • 3000 Helsingør

KØB DIT BÅDUDSTYR LOKALT HOS

Vi står altid klar 
til at hjælpe dig!

Spændende  
sejlerhistorier  

– nu på  
sejlklubbens 
hjemmeside

I forbindelse med udgivelsen af ”Sejl & Vind” 
har vi fået henvendelser fra flere, som ligger 

inde med spændende historier om oplevelser 
til søs. Det være sig udklip fra gamle  

logbøger, artikler eller blot nedskrevne  
minder. 

På www.sssejlklub.dk vil du fremover kunne 
læse disse spændende beretninger. Har du 

selv en god historie, er du meget velkommen 
til at maile den til os på  

kommunikation@sssejlklub.dk

Vi glæder os til at læse dem! 
 

Her udklip fra novellen  
”Havde far bare set” af Ronald Andersen.

Læs med på www.sssejlklub.dk
eller send din egen historie.

http://www.sssejlklub.dk/
https://www.kronborg-baadudstyr.dk/
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Det var den nye oldermand, som faktisk er en dame, nemlig Anne-Marie  
Avlund (foto), der lukkede sæsonen 2020 efter næsten alle sejlerne fra 
Snekkersten Smakkelaug havde ”kranet”, skubbet og løftet på plads. 
Alle jollerne står nu skulder ved skulder på deres bukke og klodser, 
henne på deres sædvanlige plads bag masteskuret i Snekkersten 
havn.
”Det har været en god sæson med mange gode sejladser og et godt 
sammenhold og masser af hyggelige stunder” bekendtgjorde Anne- 
Marie  Avlund efterfulgt af applaus fra de nu frokostspisende Smakke-
sejlere. Anne-Marie takkede den afgående oldermand for hans arbejde 
i det forløbne år, specielt fordi han var trådt til midt i processen med 
overdragelse af tre joller fra havnen til sejlklubben.
Ophaling af de gamle smakkejoller foregik fuldstændig problemfrit og 
ret hurtigt. Straks den ene jolle var halet op med mastekranen, blev 
den næste halet op og højtryksspulet i bunden, mens den første jolle 
blev kørt hen på vinterpladsen.
”Vi har været heldige, at vi har kunnet gennemføre næsten alle vores 
sejladser, trods Coronatruslen. VM i smakkesejlads fra Humlebæk, de 
sædvanlige små kapsejladser og tirsdagsture, er alle sammen gået 
godt, fordi vi har taget hensyn til hinanden. Og det har været rigtig 

hyggeligt med det sammenhold vi har.” 
Mette Brask, formand for Foreningen til 
Sprydstagets Bevarelse, var glad for den 
sejlsæson, der var gået.

Nu står jollerne og venter på næste år og 
til klargøring med maling og tjære lige så 
snart den første forårsluft kan indsnuses.

www.snekkerstendyreklinik.dk

Tine Møller Nielsen,
din lokale dyrlæge, ønsker 
jer alle velkommen!

G.A. Hagemannsvej 10B 
3070 Snekkersten
Telefon 4922 2210

Snekkersten
Dyreklinik

Åbningstider:
Tirs-tors. 9:00 - 16:00
Fredag  9:00 - 17:00
Lørdag  9:00 - 14:00

Strandvejen 176B, 3070 Snekkersten

Tlf. 5369 2606

Ungdomsliv 
i Sejlklubben

Smakkejolle-sæsonen forbi for i år 
Af Ronald Andersen.

Der er fuld af aktivitet 
i ungdomsafdelingen 
fra tidlig morgen til sen 
aften. Optimistjoller, 
FEVA og 29ér suser ind 
og ud af havnen - kom 
og kig på!!

Løsning på quiz’er.
Svar: 1: 1, 2: 1, 3: 3, 4: 3

http://www.sssejlklub.dk/
https://www.snekkerstendyreklinik.dk/
https://www.instagram.com/klippestuenmds00/


Snekkersten Skotterup Sejlklub
Strandvejen 71C
3070 Snekkersten
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Quiz for store
På sejltur fra Gilleleje til Anholt – det er vindstille, og du får motorstop hen på eftermiddagen 
og behøver hjælp, så du kan komme videre (se side 19 for rigtigt svar):

Quiz for store og små
Der er gået rod i værktøjet og nu mangler der 5 stykker på bordet til højre. Kan du finde ud af hvad der 
mangler? Hvis ikke, kan du finde svaret på side 19.

4:  Hvad er det første du siger i VHF 
radioen, når du kalder op?

Hallo, hallo. Dette er .... 
(skibets og dit navn)

Mayday, Mayday
Mayday

L2

Hvid

14 sømil

Pan Pan, Pan Pan,  
Pan Pan

16

Rød

21 sømil

Dit svar
1, 2 eller 332

L1

Grøn

7 sømil

3:  VHF radio, hvilken kanal vælger 
du?

2:  Nødraketter, hvilken farve vælger 
du?

1:  Hvor langt fra land kan du ringe i 
mobiltelefon?

Kistebænken
Har du en ting eller to, som du gerne vil sælge, så 
sæt den i “Kistebænken”. Du sender bare billede og 
tekst til Lene på: kommunikation@sssejlklub.dk Det 
er gratis at annoncere mellem private her.

Om sprogforbistring i  
en skibshandel i fremmed havn:

“Have you got any two watt bulbs?”
“For what?”

“No, two watt!”
“To watt?”

“Yes!”

“Kistebænken” findes sjovt nok også som webshop, Horsens 
Yacthværfts webshop, med gode tilbud på brugte og nye varer til 
bådejere. Se shop.horsensvaerft.dk/

Musto sejlerdragt
Str. Small
Pris: 450,-
Hanne Rich, tlf. 5178 8668

Gill Junior Top rød. Som ny.
Str. XS (7-12 år)
Pris: 350,- (nypris 800,-)
og
Vådragt uden ærmer
Str. S (7-12 år)
Pris: 150,-
Lene Boysen, tlf. 8191 2696

Tak til Elisabeth Reinholdt, Sven Riber, Dicte Traberg Vaabensted, Søren Dolriis, Annette Bro Frostholm, John Lund, Rikke Søgaard, Lasse Hinke,  
Ronald Andersen, Karl Johan Andersen for venlige bidrag til bladets tilblivelse. Tak til Torben Åndahl for forsidefoto, 

Endvidere tak til annoncørerne Pilateshuset, Omoz Pizza, Snekkersten Dyreklinik, Lars Lundsgaard, Klippestuen, Thainestuen og Kronborg Marine.

There was a 
young lady from Niger

who smiled as she rode on a tiger...

They returned from the ride
with the lady inside 

and a smile on the face 
of the tiger...
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