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Sejl & Vind

Snekkersten Skotterup Sejlklub

Med BJAH på tur i Det sydfynske Øhav
VM i 29ér – fra Snekkersten til Valencia
Røgtobak, snus og ritualer
Fondsstøtte til SSS
Juleinvitation til den gamle havn
...og meget mere

Velkommen til
Sejl & Vind
Hvor har det været en dejlig sommer! Skønt
igen at kunne være sammen og have fælles
oplevelser til søs! Mange herlige timer på
havet, på stranden og ikke mindst i sejlklubben
er det blevet til.
Takket være stort engagement og en fantastisk
indsats fra alle de frivillige blev årets havnefest
et brag af et gilde. Vejret var med os, gæsterne
mange og klubben indkasserede et stort overskud. Tak til alle for et utroligt flot bidrag!
I dette “Sejl og Vind” vil du komme med på tur
i det Sydfynske med smakkejollen “BJAH” og
høre om Snedevigs oplevelser som
“vagabond” på øerne.
VM i 29ér i Århus blev skiftet ud med VM i
Valencia, og Frederik Melbye var med. Læs
om hans spændende oplevelser på turen med
sejler-vennen Bertram Radich.
Livet som barn af en fisker i 30’er og 40’ernes
Skotterup skildres af Hanne Niess i samtale
med Ketty Dalgaard. “Røgtobak, snus og
ritualer” tager os ligeledes tilbage i tiden til
Snekkersten Havn.
God fornøjelse!
På bestyrelsens vegne,

Lene Boysen

Med BJAH
på tur i Det
sydfynske
Øhav
Af Anne-Marie Avlund

Niels Snedevig er en mand fuld af gode ideer og
fiffige påfund. Sidste vinter fik han den geniale idé at
transportere vores fælles jolle, BJAH til Det sydfynske
Øhav, så de der måtte have lyst, fik mulighed for
at nyde nogle sommerdage dernede i godt selskab
med flere andre.
Vi var hurtigt nogle stykker, der var med på ideen, så
en dag i begyndelsen af juli trak vi BJAH på land og
monterede den på en trailer. Dvs. det viste sig ikke at
være sådan bare lige….. For en sikkerheds skyld blev
man enige om lige at veje jollen, for hvad vejer egentlig
sådan en helt præcist – incl. mast og en masse bagage??
Det skulle snart vise sig, at den til formålet udvalgte
trailer ikke var robust nok. Så med BJAH hængende på
vægten i kranen fik vi fremskaffet én der kunne klare
tyngden, og af sted gik det på en bagende varm solskinsdag for Lars og Niels som det første hold.
Vi havde aftalt at have Ballen Havn som udgangspunkt,
og det sted hvor vi parkerede bilerne. Efter en del besvær
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...og af sted gik det på en bagende
varm solskinsdag...
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lykkedes det at komme i vandet, få sat sejl og sætte
kursen mod Skarø som første mål.
De første par dage blev tilbragt med at rekognoscere øen
og hilse på gamle bekendtskaber. Cafe Sommersild kan
varmt anbefales med de to søde og gæstfrie værter,
Christian og Gitte.

...og Niels forvandledes til vagabond
for nogle dage...
Efter tre dage skiftedes besætningen ud i Ballen med
Morten og Anne-Marie for en uge, og Niels forvandledes
til vagabond for nogle dage - mere om det et andet
sted. Den sidste uge vendte Lars tilbage og sejlede
sammen med Niels og Nan.
Vi havde med vilje valgt Ballen som udgangspunkt, fordi
vi på den måde fik det korteste stykke at krydse over
til de små øer – også for denne besætning blev Skarø
første stop. Vi ankrede op i bugten ved siden af havnen
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og kunne med lethed transportere bagagen i land. I Den
Blå Avis havde vi købt to tønder med hermetisk lukning,
fyldt dem med vores bagage, og dem kunne vi så ganske
enkelt kaste over bord og trille dem i land.
Når sommeren i Danmark viser sig fra sin bedste side,
findes der intet bedre end at slå sig ned på stranden,
tilberede frisk fisk på grill og bagefter krybe i soveposerne
med udsigt til jollen, vågne op ved 4-tiden og se den
smukkeste solopgang, inden man vender sig om på den
anden side og sover videre.
Drejø skulle også besøges, selv om det viste sig sværere
end ventet at komme i havn der. Vinden friskede op, og
med kraftig strøm og vind imod os måtte vi opgive at
sejle til den lille hyggelige Gamle Havn, som ellers planlagt. I stedet styrede vi mod den nye havn, men også
her stødte vi på forhindringer. Trods nedtagning af sejl
var det umuligt at ro imod strøm og vind, så vi var glade
>>
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på tur i Det
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I havne fyldt med kølbåde vækker det en del opsigt at
entre med en smakkejolle, og vi oplevede alle at modtage
anerkendende kommentarer og undren over, om vi var
sejlet hele vejen fra Snekkersten. Det havde uden tvivl
affødt mere respekt, hvis vi kunne have svaret ja til det
sidste!
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• Prisfastsættelse af din bolig.

for, at vi havde monteret en lille hjælpemotor til netop
den slags situationer.
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Tlf. 49 130 100
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Strandvejen 354
3060 Espergærde
Tlf. 49 130 100

Den tredje ø, vi nåede at besøge i denne omgang, var
Hjortø, hvor det højeste punkt er 5 m over havet. Spændende hvor længe de 16 huse på øen får lov at ligge
der uden vand på gulvet…..
Den store årlige sejlads for joller, Øhavet Rundt, lappede
over noget af vores togt. De dage blæste det voldsomt,
så mange opgav at sejle i deres joller, men på Hjortø
oplevede vi at overnatte sammen med en flok søde og
festlige mennesker. Det gav lidt ekstra kolorit og masser
af liv i den lille havn.
Vejret skiftede efterhånden og blev mere ustadigt, og
overnatningen på Hjortø blev især speciel for Niels og
Nan, der overnattede i jollen. Midt om natten blev vi
ramt af et gevaldigt tordenvejr, så det var umuligt at holde
regnen ude af jollen. To små druknede mus søgte læ i
øens forsamlingshus, men det er sin sag at finde rundt
på en lille ø i tordenvejr og bulder ragende mørke. Godt

• Gode råd til, hvordan du kan øge værdien.
• Fremhævning af fordelene ved netop din bolig
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• Kvalificeret kendskab til lokalområdet og prisudviklingen.
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det lykkedes til sidst! - og godt solen kom frem dagen
efter, så tøj og soveposer kunne tørre i vinden.

...man lærer at sætte pris på kranen
derhjemme…
Heldigvis havde vi også telte med, så en del af tiden var
de slået op på Café Sommersilds hyggelige campingplads. Der fik vi i nogle dage besøg af vennerne hjemme
fra Snekkersten, som enten kom sejlende i egen båd
eller med den lille færge.
Det blev til et par fælles måltider og bål om aftenen med
musik og hygge i fuldmånens skær.
Den sidste uge blev mest tilbragt i Drejø Gamle Havn
og her var der rig lejlighed til at hænge ud med andre
sejlere og kajakroere af forskellig nationalitet.
Men alt godt får en ende, og efter tre spændende uger
måtte BJAH atter en tur til Ballen. Her var det igen lettere
problematisk at få jollen op – man lærer at sætte pris
på kranen derhjemme… men op kom den og hjem kom
den også. Med BJAH tilbage i eget vand er vi alle enige
om at have haft en spændende tur med masser af gode
oplevelser. Så vi er så småt begyndt at tænke på, hvor
turen mon skal gå hen til næste sommer – Bassholmen
måske??
(Læs også om om
Vagabondturen, side 8-9).
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Formands
nyt af
Sven Riber

Vores Finn fortjener et skriv!

Nu er bådene kommet på land for endnu
en vinterperiode, og vi har fået afviklet
vores udskudte generalforsamling hvor
bestyrelsen har budt velkommen til to
nye medlemmer – Oliver Lebeck Cortes
og Lasse Hinke som hermed ønskes
varmt velkommen.
Jeg vil samtidig sige tak til André Stokholm og Jacob Hoffmann-Petersen for
mange års ihærdigt og veludført arbejde
i Snekkersten Skotterup Sejlklubs bestyrelse, I har ydet en stor indsats!
De næste måneder vil vi arbejde for at
styrke klubbens aktiviteter, der vil være
fokus på at vedligeholde og forny sejlklubbens materiel så vi står super skarpt
til foråret, når medlemmerne igen skal på
vandet.
Tak til alle frivillige som stiller op hver
gang der er behov – det styrker fællesskabet og giver klubben den dynamik og
sammenhold, som er vores kendetegn.

Finn har haft mange forskellige roller på havnen. Han
har været havneassistent og havnefoged, og han har
været hovmester i sejlklubben samt sekretær i fiskelauget.
Finn har levet en stor del af sit liv på havnen, og
han er en uvurderlig livline, når man er i tvivl om,
hvordan noget virker på havnen eller i sejlklubben.
Man kan altid spørge Finn, for enten ved han det og
hjælper en, eller også finder han ud af, hvordan problemet løses.
Finn har også en meget, meget stor rolle, når vi gør
klar til Sankthans eller havnefest. Han ved, hvor alting
er, hvordan det skal samles, og hvor det skal stå.
Det vil være meget svært at forestille sig, hvordan vi
vil kunne klare os uden hans hjælp, og Finn er et af
de mest hjælpsomme mennesker, man kan finde.
Jobbet som hovmester i sejlklubben stoppede Finn med
for halvandet år siden, men han er heldigvis stadig
på havnen og i sejlklubben, og når der er grillaftener
og skafninger, er det også ham, der er tovholder.

Oliver og Lasse,
to nye bestyrelsesmedlemmer
Vi er glade for vores samarbejde,
Finn. For din hjælpsomhed og
ansvarlighed, og vi håber, at
vores samarbejde må fortsætte
lang tid endnu.
Vi vil fra sejlklubbens bestyrelse
gerne sige dig mange tusind
tak for din store indsats som
hovmester for sejlklubben. Vi
har været meget i tvivl om,
hvad vi skulle give dig, men er
blevet hvisket i øret, at du nok
vil blive glad for et tilskud til et
nyt køleskab, og derfor får du
et gavekort til Skousen.

Oliver
Lebeck
Cortes

Lasse
Hinke

Oliver: Jeg er 39 år og far til Max, som sejler optimist og er elev i 7.kl på
Idrætslinien. Jeg har selv sejlet elite sejlads i hele min barndom, men har
været væk fra sejlmiljøet i nogle år. Jeg har en stor interesse for at skabe
et miljø på havnen, som favner bredt og rummer alle ambitioner. Til daglig
arbejder jeg som pædagogisk leder, og er bosat i Ålsgårde med min kone
og 3 børn.
Lasse: Jeg hedder Lasse. Sammen med Rikke har vi overtaget Sanne,
som ligger på plads nr. 7 på sdr. mole, efter Rikkes forældre Preben og
Bente. Jeg er kommet på havnen igennem de sidste 11 år. Og interessen
for sejlads er løbende blevet styrket. Ikke mindst på grund af det fantastiske sammenhold og ildsjæle som Erik og Henning. Så nu deltager jeg
flittigt i mandagskapsejladserne og Sjælland rundt mm.

Oliver og søn Max.

Venlig hilsen

SSSejlklubs bestyrelse

Slutteligt vil jeg ønske jer alle en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår!
Lasse og båd Sanne
sammen med Rikke.
Havnen uden vores
Finn,
er som et sejl uden
vind.
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På “vagabondtur”
sommeren 2021
Af Niels Snedevig
I den midterste uge af BJAHs sommertogt 2021 til det Sydfynske, hvor Anne-Marie og Morten var skippere,
genoptog jeg – for ikke helt at glemme det – mit vagabondkoncept, som i sin enkelthed går ud på, at
leve livet så enkelt som muligt. Jeg går på landevejen uden penge, kreditkort, telefon etc. Med et tæppe
og et regnslag under armen i det tøj jeg nu går og står i. Jeg har en snor på 2,5 m omkring tæppet – det
står i konceptet, at den ikke må være længere, for så kan bylten vokse med jordiske unødvendige ting.
Jeg afmønstrede BJAH i Ballen og fik et ”lift” af Anne-Marie og Morten over til Drejø Nye Havn.
Jeg blev inviteret til aftensmad hos Anne-Marie og Morten på stranden – grillet fisk fra Ballen, kaffe og
Christian/Sulen-rom – og så faldt jeg om på stranden. Næste dag fik jeg arbejde hos Bodil, hvor jeg
skulle luge og klippe hæk. Som Bodil sagde: ”Du kommer som kaldet – min mand gider ikke”. 5 timers
arbejde med masser af snak og iskager i deres pragtfuld park. Da Bodil hørte, at jeg skulle på aftenbesøg
hos Anne-Marie og Morten, fik jeg et glas honning med som værtindegave.
Mandag morgen mødte jeg hos ny arbejdsgiver Kjeld kl. 08.00. Var beklemt for tiden, havde jo ikke noget
ur, men kom 2 min. i 08. Fantastisk fin fyr ham Kjeld. En stor bunke brænde skulle saves i passende
pejselængder og flækkes. 6,5 timer arbejde i bagende højsommer. Skønt. ”Det bliver så til 6 timer,
spisepausen betaler du selv”. Fair nok.
Næste dag fik jeg bådlift til Skarø. Her havde jeg lavet en aftale med Kristian fra restaurant SommerSild om at køre ud på engene og reparere fårehegn. Skønt arbejde og skønne mennesker Kristian
og Gitte. Jeg fik stor middag på deres hyggelige restaurant, kan varmt anbefales – og lov til at sove i
hængekøje i bunden af deres park. Gitte havde lånt mig fåreskind for, som hun sagde: ”Det bliver koldt
i nat”. Og det skal jeg love for, det blev. Men skindene var dejlige lune, men også glatte at snorke i,
så ud gled den gamle og med et ordentlig brag kl. 02 i buldrende mørke landede på jorden med deraf
bøjede ribben. Ups!
Nu lettere ukampdygtig og restaurerende krop og sjæl til kommende uge, hvor min kæreste ville
ankomme, tilbragte jeg nogle skønne dage på den pragtfulde Skarø med smukke mennesker. Det hele
gik jo ud på, om jeg stadig kunne huske mit vagabondkoncept. Og møde mennesker. Det lykkedes i
fulde drag. Jeg har lovet mit oldebarn Niels at gå vagabondtur med ham, når han er 10 år. Så er jeg
90! Det bliver spændende. Konceptet er dog allerede ændret til, at folk over 80 år må tage en tynd
liggemåtte med.
Jeg kan varmt anbefale vagabondoplevelsen. Prøv det. Det er mere enkelt, end du tror. Du melder dig
simpelthen ud af den vante dagligdag og meddeler din familie, at du har hevet stikket. Og du skal heller
ikke ringe hjem og fortælle, hvor du er. Perioden, hvor du jo selv vælger længden, er din og kun din.
En befriende tilstand med stor højde og udfordring.
Den følgende uge var jeg atter ombord i BJAH til et pragtfuldt togt, hvor vi bl.a. besøgte mine arbejdsgivere fra den forgangne uge.
Tusinde tak til Lars, Anne-Marie og Morten, og Nan for en fantastisk juli, som jeg aldrig glemmer.
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SKOLE
SEJLADS
SÆSON
Af Erik Magius

SUPERSÆSON
Af André Stokholm og Helle Larsen
SUP-sæsonen (undervisningsholdene) sluttede i
september. Vi havde i år mange deltagere på forårsholdene, hvorimod eftersommerholdene var dårligt
søgt, det blev kun til et enkelt meget lille hold.
Vejret har været SUP-venligt. Mange dage med bølger
til dem, der kan lide det, men også mange dage med
fladt lunt vand.
Vi lavede i år et nyt tiltag til alle dem, der har investeret i
SUP´s, ofte til en billig penge.
Man får så meget mere glæde af sit SUPboard, hvis
man tager undervisning og lærer lidt om teknik og ikke
mindst sikkerhed.
Vi underviser udelukkende på hardboards, da de almindeligvis er mere stabile end iSUP´s, og vi har udstyr til
alle funktionsniveauer og aldre.
Vi har en nedre grænse på 8 år, men ingen øvre grænse.
SUP er en dejlig familieaktivitet.
Vi har begynderudstyr og udstyr til den trænede SUP´er,
der gerne vil på længere ture.
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Når man har gennemgået introduktionskursus og er
medlem af sejlklubben, anbefaler vi, at man tilmelder
sig vores ”lukkede” facebookgruppe, SnekkerstenSUP.
Her bliver man opdateret på kurser, fælles ture og nye
ting omkring container og udstyr.
Vi vil meget gerne være en social SUP klub, hvor man kan
mødes og tage ud sammen. Det kræver dog interesse
og engagement fra mange flere i klubben, og også her
har facebookgruppen sin berettigelse. Vi er faktisk
ca.140 frigivne SUP´ere i SSS.
Vintersæsonen er stille, men containeren er ikke vinterlukket. Vi har vinterdragter, men du skal selv købe
varme sko og handsker, hvis du vil på vandet i vintersæsonen.
Vi har endnu ikke planlagt forårskurser, men vi satser
på mindst et kursus i forsommeren.
De bedste SUP-hilsener fra André og Helle.
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Skolebådene som jo er af typen 806, er en meget
velsejlende båd. Den er nem at manøvrere og er
derfor også en god båd at lære at sejle i.
Vi har navngivet dem Monique, Madeleine og Michelle.
Snekkersten Skotterup sejlklub er af Dansk Sejlunion
certificeret til at undervise efter deres anvisninger.
Vi har i denne sæson haft tre både med tre elever ude
at sejle hver aften, på nær onsdag, hvor der kun var
besætning til en båd.
Undervejs i forløbet lærer eleverne at manøvrere båden
på kryds, halvvind og på læns og selvsagt også havne
manøvre og så en masse ny ord og udtryk samt søsikkerhed. Og så skal de jo også lære om bådens indretning
med sejl og tovværk og såmænd også om de motorer,
der er med i bådene.
Læretiden varer to år, og eleverne får til slut et certifikat
på, hvad de har lært.
I år har vi været meget heldige med vejret, for jeg tror
ikke, at der har været en eneste aflysning på grund af
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for meget vind fra øst. Ungdomsafdelingen er også
begyndt at bruge bådene til at træne matchrace tirsdag
og fredag morgen, og det er de rigtig glade for, her kan
de jo sejle sammen. Det meste af tiden, hvor de træner,
sidder i deres egne joller alene.
I september og oktober måned har de forskellige hold
holdt afslutning på forskellig måde. Nogle valgte at sejle
en tur til Ven og spise frokost der, og andre sejlede til
Sletten og spiste frokost.
Bådene kom fint op på land, og elever og instruktører fik
dem gjort vinterklar.
Næste år vil vi forsøge at få to af bådene til at sejle med
til mandags-kapsejladserne.
Og så har vi ladet Monique ligge i vandet vinteren over,
så man kan tage ud at sejle, hvis man har lyst. Det kræver
bare at man laver en aftale med Erik Magius.
Til foråret skal mange af eleverne jo med ud at lære
mere, og det betyder jo også, at de skal være med til
at klargøre bådene efter vinteren og sætte mast
og rig på.
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Lindeskovs købmandsbutik set fra
nordre mole. Postkort ca 1940.

Fra venstre: Anders
Andersen, Børge
Petersen,Olaf
Børgesen, Henrik
Duve Hansen og
frisør Einar Ploug.
Foto 1955.
Fra venstre: Valdemar Andersen, Rudolf Henriksen,
Jørgen Andersen, Frederik “Vognmand” og Ib
Børgesen. Foto 1960.

Købmand Lindeskovs store butik
Strandvejen 174 i Snekkersten er nu
næsten færdig renoveret som privat
beboelse.
Den var engang en af områdets mange
købmandsbutikker, som Hilmer Lindeskov
drev fra 1931, hvor bygningen blev opført
og indtil butikken lukkede i 1974. I en kort
periode var der så “Brd.Persson”
samt “Iscan APs minimarked” frem til den
endelige lukning i 1978. Hvorefter den
overgik til privat beboelse.
(Foto ca 1960 ved juletid).

I 30érne og 40èrne var der flere fiskere og fiskerbåde end lystsejlere og jeg husker fiskerne som
værende venlige, men generelt reserverede og
fåmælte. Store armbevægelser og raskt snakketøj
lå ikke til dem og en samtale om selv enkle emner
kunne godt tage nogen tid, så der også blev plads
til eftertænksomhed.
Træskuret med de påsatte navnebrædder var dengang
et åbent læskur med udsigt op mod Strandvejen og
med en enkel bænk fastgjort på bagvæggen. Et praktisk
forum for udveksling af lokale nyheder og uforgribelige
meninger.
Sundet, havnen og bådene var jo arbejdspladsen og
når man var færdig med arbejdet for den dag, var det
mere interessant at sidde i læ og kigge op på Strandvejen. Her kunne man betragte aktiviteterne ovre
hos købmand Lindeskov og i barbersalonen hos Ejnar
Ploug og nu og da det sjældne syn af en bil. I det lidt
skæve hus på hjørnet ved Gydevej sås et ismejeri og
en urtekræmmer.
Vi drenge sad ofte i een af krogene og vippede med
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Købmand Lindeskov og frisør
Ploug th. Foto 1936.

Af John Lund
Tidsbillede fra Snekkersten Havn

Røgtobak,
snus og
ritualer

benene og lyttede til de dybsindige samtaler og vi vidste
også, at vi ikke skulle sige et kvæk, for så ville vi bare
blive jaget ”i land” dvs. væk fra skuret. Der lugtede altid
himmelsk af finsk tjære og petroleum og man kunne
nemt sidde og drømme at man var ”til søs”.

Når fiskerne var på søen i al slags vejr var det lidt besværligt at holde liv i piben og det var derfor meget almindeligt
at bruge skrå eller snustobak, som er små og meget
fintskårne tobaksstykker blandet op med en stærk sovs
for at få det hele til at hænge sammen i en klæbrig masse.

Vi drenge sad med åben mund og
polypper og beundrede disse mestre
udi piberygningens kunst.

...og det gav en hel del mundvand, som
de med jævne mellemrum og med stor
træfsikkerhed spyttede langt væk.

Gennem længere tids observationer fik vi med tilbageholdt åndedræt set hvordan man stopper en pibe og
tænder den med een eneste tændstik, som, hvis man
holdt den rigtigt, kunne brænde rigtig længe alt imens
flammen ubønhørligt nærmede sig fingrene. Teknikken
med at presse den glødende tobak længere ned i pibehovedet med tændstikæsken eller en hurtig pegefinger
uden at brænde sig mere end højst nødvendigt beherskede fiskerne til fulde. Liflig røg og gnister var en del af
oplevelsen. Vi drenge sad med åben mund og polypper
og beundrede disse mestre udi piberygningens kunst.
Brugen af snus var ligeså betagende.

Snus havde de i munden imellem under-tænderne og
underlæben og det gav en hel del mundvand, som de med
jævne mellemrum og med stor træfsikkerhed spyttede
langt væk. Det krævede dygtighed at spytte så langt, at
klatten ikke ramte gulvet i skuret, men gruset udenfor.
Snusen opbevaredes i små flade brune papæsker med
banderole om og et flot billede af en sejlende fuldrigger
på låget og når de lukkede æsken op, kunne snusen
sommetider ”hænge fast” på undersiden af låget. Det
var derfor vigtigt at banke let med pegefingeren ovenpå
låget, for ikke at noget af snusen skulle tabes på gulvet.
Derpå pressede de med tommel- og pegefinger en pas-
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sende klump snus sammen til en lille kugle og anbragte
den med stor præcision og omhu lige inden for underlæben, hvor den blev trykket på plads med tungen.
Manøvren bar tydeligt præg af et ritual.
Det skal bemærkes i forbifarten at mange skåninge bruger
snus endnu idag, men pr. tradition under overlæben!!
Samtaler i skuret var ofte om vejret. Meteorologisk institut
udsendte dengang ligesom idag vejr- og farvandsudsigter, men fiskerne havde gennem viden og erfaring
rimelig godt styr på vejret et par dage frem.
En samtale mellem to fiskere i læskuret på en blæsevejrsdag dengang kunne begynde sådan her:
”Så` de` begyndt og blæs`” (lang pause)
”Jaaa – den frisker lidt!” (pause)
”Og så` den gået om i Sydost!” (pause, piben tændes,
flammer og gnister)
”Ja, dar ka` den stå i mange da`e!”
(pause, røg og eftertanke)
”Jaah! – Hm! - og sidste år stod den dar hele påsken!”.
(pause og suk).
Fotos venligst stillet til rådighed
af Helge Mørdrup Jensen.
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Da jeg startede med at sejle 29ér,
havde jeg ikke forestillet mig at jeg 2½ år
senere ville stå sammen med de 200
bedste 29´r-sejlere fra hele verden i en
gigantisk havn i Valencia, Spanien, men
sådan er det gået. >>

– dansk grafisk design og dtp fra Thailand

Freelance grafiker
print, pixels og POS
ideer og branding. Vi
arbejder tæt sammen
på afstand!

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.

440,- kr per time

Telefon 3696 5599 / www.thainestuen.dk
KØB DIT BÅDUDSTYR LOKALT HOS

Vi står altid klar
til at hjælpe dig!

VM i 29ér

– fra Snekkersten
til Valencia
af Frederik Melbye
Nordhavnsvej 9 • 3000 Helsingør
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VM i 29ér –
fra Snekkersten
til Valencia

Frederik
Melbye.
Bertram
Radich

fortsat

Træner Marcus sidste beskeder inden sejlads.

Hele stævne-året 2021, har været præget af Corona,
så masser af stævner blev aflyst eller udskudt, og til
de stævner der normalt er åbne for alle sejlere, har
der været deltager-begrænsning på, og man skulle
være hurtig for at få “plads”.
VM 2021 skulle være afholdt i Århus, og da der
også var begrænsning på deltagelse der, blev der
afholdt 2 udtagelses weekender, for at finde de 12
der skulle repræsentere Danmark ud af ca 30
danske besætninger.
Min makker Bertram og jeg var meget opsatte på at
kvalificere os, og vi endte på en 11. plads efter de to
weekender, så vi klarede cuttet! Yes!
Det var herefter nogle intense uger
frem mod VM i starten af august,
hvor vi dels trænede i Århus, og dels
i Snekkersten med vores sejlerkammerater. Og så... ca 1 måned før VM,
blev det aflyst!!!!!! Total skuffelse
ovenpå al den træning og forventning – Shit!

Skuffelsen blev afløst af ny stor
forventning, da Valencia påtog sig
VM-opgaven, og vi pludselig så en
mulighed for at komme til Spanien
og sejle VM. Det var jo ikke noget vi
bare lige kunne gøre! Det krævede
en masse praktisk med økonomi,
transport af udstyr, ophold, træning,
fri fra skole og så lige, at min lillebror skulle konfirmeres midt i det
hele!
Bertrams og min familie var enige om at give det
et skud, at vi kom afsted, så der blev lavet aftale
med KDY om transport af vores båd og træning i
Valencia, sparegrisene blev tømt, og konfirmationen
blev rykket en uge frem, så jeg kunne nå det inden
vi skulle rejse. Så til sidst flaskede det hele sig, og
vi kunne sætte os i flyveren søndag d. 22. august
(dagen efter konfirmationsfesten!) med kurs mod
11 spændende dage i Valencia.
De første dage i Spanien, skulle vi lige vænne os til
en temperatur på over 30 grader og bagende sol, og
vi brugte tid på at rigge vores båd, og få den målt

Det danske hold
til VM
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Portræt fotos:
Kristian Joos/
Sailing.pics.dk

igennem af officials sammen med de andre danske
besætninger.
Det var totalt tjekket på havnen, hvor der var malet
“parkeringsbåse” på pladsen med nationalflag og
sejlnummer på hver eneste båd.
Det var fedt at være sammen med de 17 danske
besætninger, og vi hyggede med de andre i skyggen
før og efter træning, eller i den store pool der hørte
til sejlklubben! Total luxus!
Min far Michael var med på hele turen, og undervejs
stødte begge vores familier til, og legede turister
imens vi sejlede – rigtige badedyr!
Da stævnet for alvor gik i gang, kunne vi se frem til
6 dages sejladser i streg i 30-35 graders varme og
(desværre) let vind.
Vi kæmpede så godt vi kunne, men var oppe imod
lette vinde, og små krappe bølger – en cocktail der
absolut ikke er vores favorit-forhold. Men sådan er
det jo at være sejler – man
ved aldrig præcis, hvilke
forhold der er, og det er
også det, der gør det
både spændende og
udfordrende.
De første tre dage sejlede
vi kvalifikation i forskellige
grupper, hvorefter alle
blev inddelt efter resultater

i 6 nye grupper til tre dages
finalesejlads. Fra de 35 bedste
i Gold group(1) til de dårligste i
Pearl group(6). Vi kom i Emerald
group(4), hvor vi skulle sejle
om en samlet endelig placering
mellem nr. 105 og 140. Vores
bedste placeringer ved stævnet
var to 3. pladser, og vi endte som samlet nr. 120 ud
af de 200 både. (10. bedste danske båd).
Vores trænere og dem der har været med i “gamet”
i mange år, syntes at vores resultat var absolut godkendt, og det var det vel også, taget i betragtning
af at det var vores første VM, og vi var blandt de
yngste besætninger i feltet.
Men når alt er sagt – så var det en fed oplevelse at
være afsted. Jeg har lært rigtigt meget om at sejle i
store felter på allerhøjeste niveau, og også at sejle
så mange dage i træk uden hviledage. Jeg håber,
det lykkes at komme afsted til store internationale
mesterskaber som dette igen, og drømmer mig tilbage til varme vinde og varmt hav, nu hvor vi netop
er startet op med 29ér vintertræning i p...koldt vand,
blæst og kulde her i skønne Danmark ;-)

DEN 3090 Bertram og
Frederik i aktion.
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Barndomsminder fra
Skotterup
Den Italienske Perle
Restaurant og take-away

– samtale med Ketty Dalgaard
ved Hanne Niess

Prøv Omo’s Pizza & Grill’s pizzaer eller en af
vores andre italienske specialiteter.
Nørrebakken 1, 3070 Snekkersten
Telefon 49 22 13 19
www.omospizza.dk

Aksel og Georgs
arbejdsskur /
Det Gule Palæ.

Snekkersten
Dyreklinik
www.snekkerstendyreklinik.dk

Tine Møller Nielsen,
din lokale dyrlæge, ønsker
jer alle velkommen!
G.A. Hagemannsvej 10B
3070 Snekkersten
Telefon 4922 2210

18

Ketty er født den 1.1.1930. Her fortæller hun om sin
barndom i Skotterup, som datter af en fisker og en
vaskekone.
Familien og boligen
Faren hed Aksel og var den yngste af tre brødre, Georg
og Viggo, som alle tre var fiskere. Aksel blev gift med
Thora Sofie Nielsine Hansen 1926. De fik to døtre, Vibeke
(1927) og lille Ketty i 1930. ”Mor fik senere fem børn, der
alle døde. De adopterede en dreng, Lars.”, ”Mor vaskede
for andre, når der manglede penge.”
Bedstemor Dagmar var enke. Hendes tre sønner forsørgede hende. Da Ketty var 4-5 år byttede Bedstemor bolig
med Aksel og Thora, så de fik fiskerboligen på Strandvejen 77, og hun flyttede i stedet til Mathilde Bruuns vej 13.
Boligen, det lille fiskerhus, blev i Kettys barndom lejet ud
om sommeren til Københavnere. Nogle kom og boede der
Nummer 4 | December 2021

i 6 uger, andre i op til 12 uger. I de perioder boede familien
i et sidehus i to værelser plus køkken. Der var køjesenge
til alle. ”Da vi blev større flyttede min søster og jeg over
i et skur i haven. Så boede far og mor i det u-isolerede
brændeskur”.

...Aksel og Georgs arbejdsskur.
Aksel og Georges arbejdsskur alias Det Gule Palæ
Aksel og Georg havde et fiskefællesskab og fik etableret
et arbejdsskur på stranden overfor købmanden (Købmand
Lindal) i Skotterup. I dag kaldes det for ”Det gule Palæ”,
men Ketty insisterer på at kalde det for det er, nemlig hendes fars, ”Aksel og Georgs arbejdsskur”. Ketty fortæller
at skuret blev bygget til over tre gange. Først byggede en
tømrer den yderste del ned mod vandet, som bolig til sig
selv. Senere byggede Aksel og Georg de sidste 2/3 til op

Sejl & Vind

imod Strandvejen. Her kunne de så stå inde og reparere
på deres bundgarn om vinteren. De sparede penge til
materialer ved at bygge husene sammen. Grunden det
står på tilhørte staten. Fiskerne fik lov at benytte arealerne,
stejlepladsen, imod at de holdt dem; dvs rydde op og holde orden på bakken og på stranden.
Arbejdet med garnene
Ketty husker, at bundgarnene var af bomuld, som ofte
skulle repareres. Om sommeren havde de dem ude på
bakken, hvor de hejsede dem op i høje stejler for at tørre.
De blev hejst ned igen, når de var tørre og blev lagt på
græsset. Fiskerne sad på skamler og på trækasser og
bødede garnene, som lå på knæene, mens de arbejdede.
Fiskerne lejede arealet foran skoven ved Mirasol, hvor
der nu er P-plads. Her havde mange fiskere deres
>>
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Barndomsminder fra Skotterup
stejleplads. De satte deres stejlepæle ned i jorden og
hængte garnene til tørre. På stranden overfor bødede
de garnene og tjærede dem efterfølgende.
Mange af fiskerne gik sammen i tjærelaug og arbejdede
sammen om det hårde og tunge arbejde med at få tjæret garnet. For at beskytte huden imod den varme tjære
smurte de sig ind i smør i ansigtet. Bundgarnet blev sat
ind til tørre i efteråret fra sidste i august til slutningen
af oktober. Kettys far, Aksel, rammede bundgarnspæle
ned, også for andre, bl.a. i Espergærde. Det var et hårdt
arbejde, som også sled på båden. Hans kutter, ” Delfinen”,
var større og mere stabil.
De fleste andre fiskere havde store træ-robåde. Men
man hjalp hinanden i det hele taget. Og vejret var jo
også en afgørende faktor for deres arbejde. Ketty husker, at hendes far hver eneste dag noterede vejrforholdene ned i en lille bog, som hun stadig har.
Livet som fisker
Garnet blev sat ud i mørke, uden måneskin. Så tog de
ud i morgengryet og røgtede garnet. Ketty var tit ude
med sin far allerede som 4-5-årig. Hun blev sat op i
hullet i stævnen, hvor hun trygt kunne følge med. Det
var hårdt arbejde at være fisker. Fiskeudkommet var
forskelligt. Ketty husker engang, at hendes far var faldet

overbord med garnet, da han trak våd. Heldigvis havde
han slået motoren fra og kunne komme op i båden igen.
Sikke en lettelse, da han kom hjem igen! En anden
gang fortæller Ketty, at hendes far og onkel var taget
helt til Kullen, for at trække våd, selvom det var forbudt!
Far kunne svømme. Vi børn måtte slet ikke komme ned
til stranden, uden at kunne svømme.” Ketty lærte at
svømme som lille. Hun blev af sin far sat til at svømme,
mens han roede ved siden af. Sådan foregik det indtil
hun blev en god svømmer!
Ketty kom senere i lære hos en optiker i Helsingør. Hvis
hun en sjælden gang meldte sig syg, kom optikeren i
egen høje person og kontrollerede om hun vitterlig var
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syg! I 1947 kom hun på et højskoleophold i Esbjerg.
Herefter fik hun arbejde i en butik, (Nyrup og Mog),
Købmagergade 43, hvor man handlede med sygeplejeartikler og lægemidler. Her solgte man præservativer,
hygiejnebind, læbestifter og elektriske kørestole.
Hun boede hjemme indtil hun blev gift i 1953 med Erik
Dalgaard, som hun allerede som 15-årig i 1945 havde
mødt ved en festlig lejlighed i Snekkersten. De var gift
indtil hans død i 2017. Ketty har været pionerer indenfor
Alexanderteknik, i Danmark, og som hun stadig praktiserer, trods sin høje alder. Når man møder hende i
Espergærde badelaug, på badebroen, stranden eller i
saunaen, er hun altid parat til en lettere behandling eller
øvelser på stedet, hvis skulder eller ryg plager!
Jødeflugten i 1943
En meget dramatisk og voldsom tid i Ketty og i fiskerfamiliens liv, var under krigen, da jødeforfølgelserne for
alvor tog til i Danmark. Hun var 14 år og hendes søster
16 år. Hendes mor var ikke hjemme den aften i oktober
1943, da hendes far kom hjem med 26 jødiske flygtninge i alle aldre. De måtte skjules indtil de om natten
skulle med en kutter til Sverige! Ketty husker, at de var
overalt i det lille hus. Også i hendes og søsterens seng.
Hun glemmer ikke angsten i deres øjne. Gestapo kunne
komme hvert øjeblik. Huset blev fuldstændig
mørkelagt. Faderen måtte mange gange gå ud
på stranden foran huset og se efter kutteren.
Kettys far og hans brødre måtte ro de mange
flygtninge ud til kutteren om natten, som
bragte dem til Sverige. Blot 10 min efter kom
Gestapo og søgte forgæves i haverne og på
stranden! Hendes far og fiskerne satte livet
på spil, hver gang de satte over sundet med flygtninge.
Hvad skulle familien leve af, hvis deres far blev taget?

Disse dramatiske og historiske Begivenhederne
blev iscenesat i anledningen af 75 året i 2018
på stranden i Skotterup. Se artikler i Helsingør
Dagblad, som findes på nettet.
Læs hele historien, hvor Ketty og hendes søster
fortæller om hændelserne til: Historisk Forening
for Espergærde og Omegn: ”Minder fra Skotterup
under besættelsen”.
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Fondsstøtte til
Snekkersten
Skotterup Sejlklub

Julehyggen slår sig
løs på Snekkersten
Havn

...og Helsingør Dagblad fejrer os!

Der er knashyggelig julestemning med mængder
af gran, gløgg, varm kakao og varme æbleskiver.
Børn og barnlige sjæle kan klippe-klistre julepynt,
og der vil være oplæsning af juleeventyr. Det hele
tilsat hyggelig live musik og lyden af de gamle 78-plader
fra den hånddrevne grammofon. Hele arrangementet er
skabt for at få endnu mere julehygge omkring den gamle
Snekkersten Havn og områdets beboere.
Kom jule-glad og hyg dig og tag meget gerne dine
små julenisser med. Arrangementet – der drives af
frivillige – løber af stablen den 4., 5., 11., 18.
og 19. december i tidsrummet kl. 13-17.
Husk varmt tøj da det fortrinsvist foregår
på sejlklubbens lukkede terrasse.
SSS

Cand. Pharm Ove Lund og Hustrus
Fond har doneret midler til køb af den
første 49ér i klubbens historie.
Endvidere er der en donation til
køb af en ny dommerbåd til Seniorafdelingen.

Helsingør Dagblad har bragt en fin historie om SSS
OL-drømmen, online versionen kan du finde her:
https://helsingordagblad.dk/artikel/million-delt-ud-fondefår-nicklas-og-jonathans-ol-drøm-til-at-sætte-sejl

Den glædelige nyhed blev overrakt formand Sven Riber og ungdomsformand
Michael Melbye ved en sammenkomst
på advokat Birgitte B. Andersens kontor
torsdag den 2. december.
Stort tillykke og godt gået!!!

Onsdagsarrangementer
I klubhuset afholdes onsdage i vintersæsonen følgende arrangementer i klubhuset fra kl. 19-21.
Sejlklubbens medlemmer er meget velkommen.
5. januar 2022, kl 19-21
Nicolai Vædele (Formand for Hal 16):

2. marts 2022, kl 19-21
Ronald Andersen (Den sure skipper):

2. februar 2022, kl 19-21
Niels Sørensen (Dragør Sejlklub):

6. april 2022, kl 19-21
Karl Johan:

ZAR, HAL 16 og de historiske skibe.

PROFESSIONEL, INTERNATIONAL
KAPSEJLADS

FILMAFTEN – popcorn og cola.

SIKKERHED TIL SØS.

Niels fortæller levende om livet som professionel sejler
på verdenshavene. I kapsejlads og private opgaver,
samt om dragesejladser med Prins Henrik.
Bemærk: Vi følger gældende retningslinier i forhold til Covid-19 og forbeholder os ret til eventuel
deltagerbegrænsning eller aflysning. Først til mølle til hvert arrangement.
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En zoolog for från Lund til Madagaskar
för att spritdränka odlor och maskar
men när han kom dit
drack han ut all sin sprit
och la` sina djur i små askar
...og her er “en liten fräckis” fra Råå:

Sejlklubben har været så heldige at få 10 flotte
eksemplarer af Klaus Mønsted Pedersens smukke bog:

“Theodor Philipsens Saltholm – En tidsrejse”.
Sælges efter “først til mølle” princippet, du skal skynde dig...
– skriv til: kommunikation@sssejlklub.dk

Medlemspris
(Normalpris 249,-)

Saltholm og maleren Theodor Philipsen (1840-1920) er uadskillelige. I næsten 4 årtier malede Philipsen på Saltholm.
Klaus Mønsted Pedersen har besøgt de steder på Saltholm,
hvor Philipsen malede. Samme sted, samme årstid, samme
vinkel, samme belysning. Med godt 200 illustrationer, giver
bogen et indblik i Saltholm dengang og nu.

Att tãnka på i vinter!!
Har man ingen mössa så blir man förkyld
E man hes så måsta man viska
Den som viskar han ljuger
Ljuger man åker man i fängelse
Åker man i fängelse börjar man troligen knarka
Knarker man så dör man
Så glöm för helvete inte mössan
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E man förkyld så blir man troligen hes

kommunikation@sssejlklub.dk
www.sssejlklub.dk

Julegaveidé
– et fantastisk
tilbud!

www.facebook.com/groups/www.sssejlklub.dk

En friskportara ifrån Råå
vann en damcykel helt apropå
uti kroppen det spritter
när han sadeln besitter:
När han sitter på den, får han stå!

Snekkersten Skotterup Sejlklub
Strandvejen 71C
3070 Snekkersten
Kontakt: Lene Boysen

Fra
kommentatorboksen

