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MEDLEMSBLADET ,
L-23 Klubbens medlemsblad udsendes 4-6 genge om
året. Dette nummer er skrevet og udsendt 1 ugerne
Sl og 52 1983, d.v.s. sidste halvdel af december.
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UNDSKYLD
Med dette nummer af medlemsbladet vil vi gerg:
ønske L-23 sejlerne tillykke med det nye vær ,
glædelig jul og tak for det år, der svandÉ.e und-

Og for min egen regning vil jeg gain; S åedlems_skyld, fordi I så længe ikke har här ga et el-
bladet. Heldigvis ved dog de, der ir rknf terer
ler skrevet til os, at klubben stad 5 9 3 S
og fungerer.

Grunden til, at bladet ikke er kommet, erbden
banale, at jeg har været ved at drukne i ar ej:
de og har været på udlandsreäser af åänêere X:t_
righed. Mens disse linier skrives, s r 398
op på tærskelen til et tre ugers ophold i Stock-
holm som vikar for Danmarks Radios korrespon-

t d .
deäesuään har specialklubberne under Dansk Sejl-
union vist L-23 Klubben den ære at indvælge mig
1 Dansk sejlunions kapsejlfidsudvale vs 1 det 111'-
oprettede kølbådsudvalg, hvis f0rmand 398 Br
blevet. _

Det er selvfølgelig sJOVt, men unæëteliä âfiflg
et slæv. Heldigvis nedlægge: kapfiejladsgggasåe

s o aver -:fås§Éårgvi:1%aå2?4É>v2§fø:es tlf kølåadsudvai-
get. Så letter mødsrnes antal lidt ---Så ved I det, Nu har I måttet døje med følger'
ne af det hele. Så har I osse krav på en forkla-
ring. .

Og så ses vi da vel til frokost,fl%sbilleÉ:ëe 7
og generalforsamling i Roskilde i e ruar, -
På gensyn '- Ø0 %
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Klassemesterskabet 1983 i Helsingør samlede 27
både til tre dages fællesskab og oplevelser på
et noget lunefuldt Øresund. Bådene blev prøvet
af i de fleste vindstyrker - dog så vi ikke no-
gen finde stormfokken frem ...

Helsingør var et naturligt valg, eftersom HAS
netop i år fik en L-23 sejler som klubformand:
Jørgen Vinding fra D-175 "Marie". Og ikke blot
han, men en stor portion af HAS' ledelse gik ak-
tivt ind i stævnet, skønt Sjælland Rundt lure-
de ikke langt borte.

Det største læs blev trukket af Hanne Tegl-
strup, den første kvindelige stævneleder vi har
mødt, men også en af de mest effektive! Hendes
overblik var utroligt, og hendes energi tilsyne-
ladende bundløs.

Kun på eet punkt lykkedes det ikke Hanne at
skaffe os alt det, vi gerne ville have: Det vi-
ste sig umuligt at få Helsingør-sejlerne til at
rømme cirka 30 pladser, så vi kunne komme til
at ligge samlet inde i havnen. Det vakte nogen
skuffelse, men efterhånden lærte sejlerne, hvor
hinandens både lå. Og så gik man på visit.

Den slags er nok nemmere at arrangere i mindre
sejlklubber, hvor alle 1 højere grad kender alle.

Men ellers klappede arrangementet fint.
SPÆNDING - På forhånd var der spænding omkring
klassemesterskabet: Hvis D-323 "Art 81" for 3.
gang vandt mesterskabet, havde bestyrelsen tru-
et med at lade ejerne få DM-pokalen, skænket af
bådebygger Hans Aage Larsen, til evigt eje.

Flere andre både satsede imidlertid på, at så-
dan skulle det ikke gå, blandt andre D-121 "Vim-
mer" fra Præstø, D-37 "Katinka" fra Skælskør og
D-148 "Do-Do" og D-165 "Pop-Eye" fra Lynetten.
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Endnu et stærkt hold kom ind som outsidere: Tre É
Helsingør-sejlere havde lånt D-35 "Sabine" fra
Hornbæk for at være med til stævnet. De sejler
normalt H-båd, men to af dem gastede ombord i
D-68 "Hov", da den i 1980 vandt klassemesterska-
bet i Kerteminde, så de har en fortid i klassen.

Heldigvis viste Helsingør-stævnet endnu en
gang, at klassemesterskabet ikke kun er for de
skrappe drenge: En lang række både kom til Hel-
singør simpelthen for at være med, opleve atmos-
færen og få tre gode dage med masser af luft og
vand og sejlads.

DS-klassemesterskabet er simpelthen alletiders
tredages intensiv-kursus i at sejle L-23. Flere
nye sejlere har prøvet det og giver os ret. Og
et ekstra plus er det, at ingen er for fin til
at_give fif og trimfiduser videre. .
EEN BÅD VESTFRA - Lidt skuffende var det, at der
næsten ikke kom både vestfra. Vi havde håbet at
se både fra Kerteminde, men ingen fynske både var
med.

Kun D-142 "Bravour" fra Egå med Kjeld Hansen
ved pinden satte sig for, at Jylland skulle med
til stævnet. Den er en af vore allerstærkeste
jyske både, men mødte god konkurrence på Øresund.
Bagefter erklærede holdet, at det havde været en
knagende god oplevelse, og at de kom igen.

Ellers var det både fra Sjælland og Lolland-
Falster, der deltog i Helsingør.
HÅRD START - Stævnet startede hårdt i frisk til
hård østlig vind, der satte en grim krapsø inde
under land ved Snekkersten, hvor startlinien blev
lagt. Vinden løjede dog noget hen ad dagen.

Da første dags sejladser var forbi, førte D-323
"Art 81" foran D-l2l "Vimmer", D-37 "Katinka" og
D-335 "Sylfiden" fra Præstø.

D-335 (Jakob Knudsen) var en overraskelse. Det
var første gang, båden viste sig, men lokale
folk havde advaret og fortalt, at Jakob var en
glimrende sejler, man gjorde klogt i at holde øje
med. Det gjorde mange de to næste dage ...

De tre Helsingør-sejlere i den lånte D-35 var
uheldige: I første sejlads fik de en tredjeplads,
men i anden sejlads blev de diskvalificeret for
at have rørt startmærket..Det var iøvrigt et
stævne med meget få protester og diskninger. førte

Om aftenen fulgte så den traditionelle stævne-
fest med middag på førstesalen i Helsingørs dej-
lige klubhus, musik og en svingom. Men forbavsen-
de tidligt på natten var salen tom: Første dags
sejlads tager på kræfterne ....
TRAVL ANDENDAG - Andendagen bød på langt bedre
vejr: En regulær vind fra vest, så Øresund lå
langt bedre i læ af land og vandet var fladere.

Det blev en travl dag, for efterhånden som
dagen skred frem, og vejrudsigterne for tredje-
dagen begyndte at aftegne sig med mulighed for
nærmest vindstille, besluttede dommerne at kø-
re tre sejladser igennem. Det syntes sejlerne
også var en god ide - selvom kræfterne blev lidt
færre hen mod tredje sejlads.

På denne dag rykkede D-121 "Vimmer" op med to
førstepladser og en andenplads, og "Art 81" kun-
ne se udsigten til en tredjegangs-sejr fortone
sig så småt.
ENDELIG KLASSEMESTER - På tredjedagen viste det
sig heldigt, at man kun skulle igennem en sejlads,
for der var næsten ingen vind. Det tog lang tid,
før dommerne fandt luft nok til, at de kunne la-
de starten gå, men omsider lykkedes det.

Og så kravlede bådene banen rundt, mens dom-
merbåden fik tiden til at gå med at pilke torsk.
Netop da første båd skulle tages i mål, bed en
ekstra stor fisk på krogen, og det var lige ved
at stjæle opmærksomheden, men D-323 "Art 81" fik
dog lige akkurat det reglementerede dut.

Men denne første plads var ikke nok. I det
samlede billede gik sejren til Dan Pedersen i
D-l2l "Vimmer" fra Præstø på trods af en femte-
plads i sidste sejlads.

Sejren vakte almindelig glæde hos alle. Ikke
fordi man ikke undte "Art 81" med Lars Olsen og
Viggo Torbensen sejren, men fordi Dan Pedersen
ved stævnerne i Kerteminde (nr. 3), Præstø (nr.
2) og Vallensbæk (nr. 2) havde været så tæt på
sejren - og så alligevel ikke.

Tilmed er Dan Pedersen kendt som en ualminde-
lig god kammerat, som gerne - også under stæv-
net i Helsingør - går ombord på andres både for
at løse trimproblemer og give råd. Så sejren
var ham vel undt. førte
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Stævnet havde seks officielle præmietagere. IDerudover supplerede L£2g älubbefi meg nogledfla- t
sker længere ned ræk e ø gen. en er er e f
første seks - så kan du selv kikke nærmere i
det egentlige pointskema.

l. D-l2l "Vimmer" $Dan Pedersen, Præstø). 8.7 p.
2. D-323 "Art 81" Lars Olsen, Viggo Torbensen,

Lynetten). 9 points. I
3. D-37 "Katinka" (Poul Christensen, Skælskør).

35 points.
4. D-35 "Sabine"(Tomi Krogh Hansen, Helsingør).

36 8 Pfiints ' STUBBEKØBING
6. D-133 "Alps 7" (Knud Johansen, Nykøbing sj >
5. D-É35 "syifiden" (Jakob Knudsen, Præstø).46$4 p.

60,7 points. .
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EKSTRAUDSTYR - Samtidig har vi igen fået mulig-
d t å eet sted: Sø-
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Sydfyn har sit herlige øhav. Østjylland sine man-
ge fjorde og vige. Og Limfjorden sine smilende
smuthuller og åbne strøg - når man først er nået
ind den lange vej gennem Langerak og helt forbi
Løgstør. Altsammen dejlige turmål.

Men her er et forslag til et feriemål den anden
vej: Bornholm og Christiansø. En rejse med præ-
cis så store dagsmarcher, som man gider. Med hyg-
gelige havne, kønne byer og med Danmarks eneste
klippenatur.

"Havmusen" vil bestemt ikke bryste sig af at
være pionerbåd på de kanter. Men fire gange har
vi da klappet Christiansø kærligt. Og vi kan ro-
ligt opfordre andre til at følge eksemplet.

Og lad os bare med det samme tage livet af en
eventuel skræk for Bornholmsgattet, det åbne stræk
mellem Sveriges sydøstpynt og klippeøen derude.
Der er lavet meget sniksnak om det urolige "Ham-
mervand", og selvfølgelig 9; det da havsejlads i
åbent vand.

Men det drejer sig immervæk kun om ca. 2O sømil,
eller en tur som fra København til Helsingør. Og
de eventuelle bølger, man møder, er reelle havbøl-
ger med plads imellem. Ikke en snerrende krapsø,
der får båden til at gå i stå.

Forresten har vi på de treenhalv rejse over
Bornholmsgattet måttet bruge piskeriset. Kun en
enkelt gang har vi haft vind nok til at nå hele
vejen over for sejl.
LANGT VÆK - OG TÆT PÅ - Bornholm og Christiansø
er så"særprægedë,*at"man under en ferie her fø-
ler sig langt borte fra de vante omgivelser. Det
er så helt anderledes, at man efter selv en kort
tur er spækket med oplevelser og indtryk.

Og dog er det et feriemål, der er tæt på: Fra
København til Bornholm er der ca. 85-90 sømil,
fra Klintholm på Møn til Rønne ca. 80 sømil. Og
Christiansø ligger lO-15 sømil længere ude, alt
efter om man kommer dertil fra f. eks. Gudhjem
eller Allinge.

Det er et feriemål, der egner sig til enhver
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ferie, kort eller lang: Senest har "Havmusen"
brugt en uge f juni til en hurtig smuttur. An-
komst halvandet døgn efter afgangen fra Lynet-
ten (med ll timers overnatning i Falsterbo). Så
tre dage på Christiansø, en dag på Bornholm, og
derpå en rolig tur på tre små hug hjem langs
Skånes sydkyst. Men okay - vi var heldige med
vejret.
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EN PERLERÆKKE AF GÃSTHAMNAR - Man kan være barsk
og tage turen østover i eet eller to hug. Eller
man kan gøre turen langs Skånes kyst til endnu en
del af ferie-oplevelsen ved at tage ind i nogle
af de mange havne - "gåsthamnar" - der byder sig
til med få sømils mellemrum:

Falsterbo Nordhavn; I det mægtige havnebassin
nord for selve kanalen er indrettet et par hun-
drede bådpladser, og her kan næsten altid findes
en plads. Her kan købes benzin. En kilometers
vej til købmanden.

Skårelåge: Lille, gammelt fiskerleje med hyg-
gelig atmosfære. Ingen benzin eller købmand, så
hav selv forsyningerne i orden. Alligevel synes
vi, det er en af de rareste havne.

Trelleborg: Er en stor, stor trafikhavn, der
ikkg er beregnet på anløb af fritidsbåde. Så

- spring den over . Æ



Gislövs Låge: Er i virkeligheden Trelleborgs
lystbådehavn. Oprindelig fiskerleje, nu udbygget
med mange lystbådepladser. Dieselolie, men sært
nok ikke benzin - vi fik en knægt på knallert
til at køre de tre kilometer til tankstation med
vore dunke. Pæn, stor brugs med alt i mad. e

Smygehamn: Lille, velbeskyttet havn på Sveri-
ges allersydligste pynt, Smygehuk. Benzin. Køb-
mand oa. l km. Lille restaurant/konditori ved
havnen og omgivelser til en smuk aftenspadsere-
tur. Et rart sted.

Hörte: Har vi aldrig besøgt, men ifølge søkort
er her en havn med 2-3 meters vanddybde. Prøv
dig frem - forsigtigt! Havnen ejes af lokalt bå-
delaug og bruges især af ålefiskere.

Abbekås: Igen tidligere fiskerleje, nu med ca.
lOO bådpladser. Velbeskyttet, rimeligt hyggelig.
Ca. lO min. gang til købmand. Desværre er de lo-
kale tankstationer gået ned med flaget, så der er
3,5 km. til nærmeste benzinsalg.

Ystad: Gammel middelalderkøbstad, der har pas-
set rimeligt godt på flere gamle kvarterer. Abso-
lut værd at besøge. God, stor lystbådehavn med
gode benzin-muligheder både i havnen og på nær-
liggende tankstation. Masser af indkøbsmulighe-
der- Og "Systembolag" med vin,sprit og starköl I

Kåseberga: Den klassiske "sidste station" før
hoppet over til Bornholm. Plads til 35~40 både.
Benzin, toilet, bad, kiosk. Og ved havnen findes
to røgerier, så man allerede her kan lave sig en
uofficiel "Sol over Gudhjem". I byen 200 m. op-
pe i bakkerne bag havnen findes den lille by med
købmand. På den høje pynt stejlt oppe bag havnen
findes den imponerende skibssætning "Ales Stenar".
Herfra i klart vejr fin udsigt til Bornholm.

Skillinge: Fiskehavn med pænt stort lystbådebas-
sin og en pæn lille by. Hyggelig atmosfære og
gode indkøbsmuligheder for mad og benzin. Synd,
at byen tit bliver overset på vejen til Bornholm.

Simrishamn: Pænt stor, gammel fiskerby med stor,
velbeskyttet havn, gode faciliteter og indkøbsmu-
ligheder. Og et rart miljø i mange gamle gader,
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der sjovt nok kan minde om atmosfæren i f. eks.
Rudkøbing. Absolut et besøg værd. Og så er der
også her et "Systembolag" med vin, sprit og stark-
öl.
DEN RIGTIGE ANKOMST - Den allerbedste måde at nær-
me sig Bornholm på er med egen båd over Bornholms-
gattet med kurs på Hammerknuden, hvis granit ly-
ser rødt i eftermiddags- eller aftensolen. Og o-
venpå knejser Hammershus' mægtige borgruin, sta-
dig imponerende.

I sådan en stund føler man virkelig, at man er
på vej for at erobre helt nyt land og nye ople-
velser. Den følelse får man ikke som passager på
rutebåden til Rønne ...

f“” e' å I 'M

Fyr I

Sand-
Fy%%í§;7 vig

\ x Brugs '

Hammerhavnen
fo \\

Hammershus

Mange vælger at bruge Hammerhavnen, tæt inde
under Hammershus, som første eller sidste havn på
Bornholm, og den er egentlig velegnet. Stor og
velbeskyttet, og med de tætbevoksede stejlesskrå-
ninger rundtom føler man sig som liggende i bun-
den af en dyb, grøn gryde. Tidligere måtte man
gå på indkøb i Sandvig, et par kilometer borte, 5
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men nu er der åbnet en fin, stor brugsforening i
tilknytning til Dansk Folkeferies ferieby oppe i
skoven bag havnen. Benzin er dog et problem.

På den anden side af Hammerknuden kommer så
havnene i Sandvig og Allinge. Sandvig er egentlig
blot en lang mole med et knæk på, men i roligt
vejr går det fint. Allinge er bedre beskyttet,
og i uroligt vejr får lystbådene lov at søge ind
til fiskerbådene i det inderste bassin, hvorefter
porten lukkes.

Allinges havn er ikke stor, og det er egentlig
et fællestræk for de nordbornholmske havne, der
har måttet sprænges ud i klipperne: Pladsen er
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sparsom. Netop derfor er L-23 en god båd til en
Bornholms-tur. Som regel kan vi nemt finde et hul
eller en krog at smutte ind i, mens de store hav-
krydsere aser og maser med at vende rundt i bas-
sinet.
POSTKORT-IDYL- Den rene, skære idyl får man i
Gudhjem og Svaneke, der begge har værnet om de
gamle huse og gader. Prisen er selvfølgelig, at
her sommeren igennem sværmer med turister, men
det må man tage med.

Iøvrigt har man i alle Bornholms havne den mu-
lighed, at man kan leje en cykel og tage på op-
dagelse inde på øen. Distancerne er små - største
afstand, mellem Rønne og Svaneke, er ca. 35 kilo-
meter - så cykel er en god og billig måde at se
andet end havnebyerne på. '

Gudhjem viser lystbådene den særlige service,
at der i inderbassinet er anbragt faste agter-
fortøjninger, fastgjort til en svær kæde hen o-
ver havnens bund. Man skal blot løbe ind med
stævnen til kaj, gribe fat i linen, der løber ned
i vandet, og fiske den op, indtil man kan gøre
den fast i en agterklampe. Så ligger man fint.
I alle andre havne bør man for sin egen skyld
sætte en særlig bund-line til ankeret, så man-
kan hive det baglæns op, hvis det skulle fiske
en kæde eller på anden måde beknibe sig på hav-
nebunden. Så er du advaret I

Mange sejlere har iøvrigt også opdaget det
lille fiskerleje Listed, umiddelbart vest for
Svaneke. Mange lokale siger, at det er den dej-
ligste havn på Nordbornholm. Prøv selv ...

Nexø, med stor fiskerihavn, har også en del
lystbåde, bl. a. Danmarks østligste L-23'er
(D-282 "Viva", ejet af Erik Olsen fra Nexø).
Byen blev bombet af russerne i l945, og det tog
livet af det meste af byens gamle kvarterer.
Men oplev den alligevel: Nexø viser, at Born-
holm er en travl, levende ø. Ikke kun postkort-
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RØNNE OG VESTKKSTEN-- Vestkystens havne må tit
trække det korteste strå, når sejlerne skal pri-
oritere, hvilke byer der skal besøges. Men fi-
skerlejet Vang med lillebitte havn berømmes af
mange for sin hyggelige atmosfære og sin rare
havnefoged. i

Helligpeder, lidt syd for Vang, tør vi ikke
anbefale. Havnen er meget lille, og dybgangen
'er usikker. Hasle, derimod, har stor og god
havn.

Og så er der naturligvis Rønne med sin fine
atmosfære af gammel dansk provinsby, gamle ga-
der og miljø i alle krinkelkroge. Vidste du
f. eks., at flere danske film og TV-udsendel-
ser er optaget i Rønne, fordi byen bedst har be-
varet det gamle provinsbymiljø ?
ØSTERSØENS PERLE - Det tilnavn vil "Havmusen"
tillade*sig at hæfte på Christiansø, der for os
står som Danmarks dejligste og mest særprægede
plet.

_ Christiansø kalder man til daglig de to øer
Christiansø og Frederiksø, der er forbundet af
en ca. 20 m. lang gangbro. Øerne omgives af fle-
re andre skær, og tilsammen udgør de gruppen Ert-
holmene. S

Det er klipper altsammen, og engang lå de
nøgne hen. Men efter tabet af Skåne, Halland og
Blekinge begyndte Danmark at oprette en ny, frem-
“skudt flådebase og fæstning på disse skær. Og i-
dag ligger den faktisk intakt, med enorme bastio-
ner og kanoner, med gule kasernelænger a la Nybo-
der, kommandantbolig og håndværkerhuse, Samt et
antal sommerboliger i de mange små tidligere høn-
sehuse og redskabsskure, opført af kampesten.

Måske lyder det som et museum, men stedet er
sprællevende. Her bor 120-l3O mennesker året om:
Fiskere, fyrpersonale, håndværkere, læge, forval-
ter, købmand. Her er kro og en butik, der hver
dag får friske forsyninger med postbåden fra Sva-
neke.

Friske fisk kan du hver morgen købe af fisker-
ne på kajen: Sild og torsk, somme tider fladfisk
og ål.

Og på Frederiksø konkurrerer Ruth og Arne om,

Forvalterbolig, op-
lort 1735.
Hovedvagten.
Paradepladsen.
Komrnandantans
Batteri,
Kommandantboll-
gen. ca. 1700.
Have. hvor l sin tid
bl. a. lorvalterboll-
gen là.
Kommandantens
bryggers og vaske-
hus.
Ravelinen.
Storetàrn, 1864.
Kirken.
Stora Magasin,
Ca. 1736.
Solur fra 1765 med
Frederik V's navne-
træk.
Store Krudt-
magasin.
Kardusrnagasinet,
også kaldet Gamle
Laboratorium.
Bombemegesin.
Hestehytten. Lige
øst herfor lä -Lel-
ren- lor de norske
læstnlngsarbejdere.
Batteriet »Lille
Lejr-_
Batteriet -Store
Lejr-. Batterierne
ligger ved -Lejr-
vejen-_
Gyldenloves Batteri
med ammunitions-
hytte, iasa.
Rantzaus Batteri
med kassemat. I
jorden ses spor lt
kanonernes rekyl-
bevægelser.
Rugmarken med
læstningsbageren:
hus.
Eksercarptads.
Snlomons Brønd.
Skolebygnlng. 1831.
Hertugindens Bat-
teri; nu teltplads.
Skl. Hans Port med
sti til den kampe-
stensdækkede Skt.
Hans Brønd.
Kongens Have.
Mindet.
To brønde (Minde-
brondene) og læ-
gens. tidl. præstens
bindingsværksbolig.
Kildendal med
overdækket brønd.
Bielkes Batteri.
læstningens ældste
værk med est, 1685.

, 1 `\`_ f V , w

' Vi `\\t - t J/ *"/. J” R/tNlíAu°._ :. ' 1” “ífisxin
' '.'\. nnfannlv ; ^ ?__

“ny I
è\ , 1 77,43 72

m H ng”/N

tå *\ .Ií..lf:?e
$?ANN$ Bmirm 6- `

à W
IC61 56)”

&, Q' null:_\,.u\ fgg
"4§ü§,

noLL/fi~nzn,~_-,'z_ I
FHNG

. / « , \
;1 L4,, QR; gíígggfgg/ I-ik

42,,.Mou_f.|ukkf~ fr' ”

'Wo ° ,_ K Horr _ ._ .:

\; \o-:Q /' 3° B( -\ " ` 35 ono~n|NGENS
» ^. - snsnou. o _

*°NGE~s)I)AJH0N I 36 "'A'uDHxlL!E]lI\\ cot|<á<Å.:Togå
\:3&

aoo ,-woo' LaoomOL, _ _ _ _ _ _ _ , |\0O 1

('°\ l 7 _' utoomo\ \

200

,~ ._,a

'*ç; 22

fiÄJ°'W"“ “NG ' smule slusen ' V wqnçkt gl
rf /få vi ' nmovts mm

84 /;.Ö:'§.lf|*.il|v.<ñ-.\ 9“UN)ÅIè %
Fnsoenlksol "^'“'“ \.. - f, ., 84 i H _. - l\\L/ /J 'mn-==- ~' \

f 1 ), / -,:;';J D _ g
LILLE 1 vw 78 O -. -'“ Hsmucl-.r>t~§1-\ J 810 K ) __! 25 snsnolv

, ) *) %7|6O7 l ' r_.|=' k|TLt?EAN

if l f { 82 æg; f ,§z..“.^~°
Q kwwä '\, / ,, 1, 013 »<n_n§_NnALs

.» \ /l ;6 O V gr \/10.3 \
\ 75 i / , t. 7 A .,.,. ~\»R 83. \ll (1. ff°vff.“-5 e l.rnæsweskkéf' 9 \` 564 J ' 1 2:2) Bmw Å “MsØ 'Klø : TARN `,.),>

vi . ^f=»~, / /

faifiíå"..rL-er
_\1_...-_
xw

3 sååå?

afM.,smag,
_'31-0//änllLÅ'fiföçgu

/'Ö(Åfi§É`ås @gQ_.

Of.-=o“`:`i>- ̀`N =`*>z>e>to~“ .3 p

E'år
 Ö)

at-%°_=*lse

e59{

.

\.;“Q

\gzÅ'd

fär\`-Ed

_, _E ._J

@)/tf

410

l

`. \CX"g,,Ã§>3'

 %°::_í

' fra
':<

. 9/g tt;

.I ,>l.Ã§~5 ~ cHl=usTlANsø`12 ` ' __

Bl

k|\l):I'(|)NgA `“ WMTTEWv rom "j fnztkzs
M Non ;

,>

F/\b§\_/'

32. Bielkes Port, ud-
laldsport mod øst.

33. Store Altutagehus,
nu en kampestens-
ruln.

34. Holtmanns Port.
35. Dronningens

Batteri, 1730.
36. Coücnerons

Batteri, 1685.
37. Kongens Batteri m.

ammumtlonshus 1735.
38. Frederikshvile, hvor Fre-

derik Vll og grevinde
Danner badede l 1851.

39. Svendsens (dvs. Suens-
sons) Brønd.

40. Soldalerhytter.
41. Mollen, hvoraf nu kun

ses en del al den cirkel-
runde grundplan.

42. Møllebakken. Ringe til
morlerbatterlernes indstil-
ling ses endnu i klippen.

43. Store Brønd.
44. Mollehuset. 1761.
45. Kommandantens Have

med pavillon. i gærdat et
gammelt provianthus.

46. Kirkegârden.
47. Juuls Batteri. 1684.
48. Stenvold med hvælvede

kanonskydeskâr. 1811.
49. Pallvaren.
50. Gamle Kro. l nordgavlen

en inskription fra 1736.
51. -Gaden-, oplørt 1789-91.
52. Pakhus, 1808.
53. Sprojlehus.
54. Bryggeri og bageri.
55. 101-Truppen (101 trin).
56. Bàdsmandena redskabs-

hytte.
57. Svingbro.
58. Kanonbâdsskura.
59. Gigskuret.
60. Brystværn anlagt 1812.
61. -Snarken-«, bolværk at

stenlyldte tømmerkasser.
62. Spanns Batteri, 1684.
63. Beboelseshus (Kaserne).
64. Materlalbod, nu værksted

for øens håndværkere.
65. Statstængslet, 1825.
56. Tordenskjolds Batteri.
67. Lazarettat.
68. Kolerakirkegàrdon.
69. Nyhavns Batteri.

70. Kgl. Sludestald.
71. Feltskærorens bolig.
72. -Frederikscgaden-

(kaserner). ,
73. -Månen-«, opr. mand-

skabsbarak, nu dansesal.
74. -Præstegàrdshaven-.
75. Her deltes øen af et smalt

løb. som 1684 blev stop-
pet lor at give roligere
vand i Nordrehavn.

76. Admlrallletets eller
Mollkes Batteri.

77. Lilletàrns Brønd.
78. Lilletàrn. 1685-87; nu

ITIUSBUUY.
79. Sehesleds Batteri. 168-4.
80. Bàdsrnandshytten.
81. Smedje og smedebollg,

et af de ældste huse.
82. Her boede lodserne i en

27 m lang bygning, hvor
der holdtes gæstgiveri.

83. Havnelyr; her lå 1730
Danneskjolds Batteri.

84. Kæder, spærreiove og
bomme, hvormed indlø-
bene blev lukket under
krigssituationer.



hvem der laver de bedste "Christiansø-sild". Selv
synes vi bedst om Ruths kryddersild, og tomatsil-
den er bestemt også god. '

Somme tider får nogle af fiskerne lyst til at
tænde op i en af de gamle røgeovne oppe på bakken
på Frederiksø, og et par timer senere er der de
flotteste, gyldne røgede sild.
BAL PÅ MÄNEN - Hvis du hører en skare hujende un-
ger på kajen, der trutter i horn og forkynder, at
i aften er der bal på månen, er det hverken dem
eller dig, der er blevet skør.

Månen er Christiansøs forsamlingshus, og en
fest her er en munter affære, hvor der danses,
så gulvbrædderne ulmer. Musikken leveres af de lo
kale. Mange af fiskerne er rene virtuoser på
harmonika og kan Evert Taube og hele det svenske
skippervalse-repertoire udenad ...

Måske kan du også være heldig og høre harmo-
nika og sang en ganske almindelig aften oppe fra
kroens terrasse. Så har en flok af vennerne fun-
det sammen, og andre er velkommen til at slutte
sig til kredsen, lytte til og synge med og måske
tage en svingom.
PRAKTISKE TIPS - Købmanden har et rimeligt ud-
valg, også i fersk og frosset kød. Samt grønt.

Benzin skal du ikke regne med at kunne købe.
Sørg selv for at forsyne dig på Bornholm. Men
er du i knibe, så prøv at snakke med en af fi-
skerne. `

Vand har Christiansø ikke meget af. Du må ger-
ne tappe, hvad du løbende skal bruge, men tank
ikke båden op før afgang. Vent til næste havn.

Hund og kat er forbudt. Der er to grunde: Dels
henter Christiansø tildels sin vandforsyning fra
regnvandsbassiner, og vandet skulle nødig foru-
renes af deres efterladenskaber. Og dels værner
Christiansø om sit sjældne fugleliv, hvor hunde
og katte kan volde stor forstyrrelse og skade.

Bad, toilet og vaskefaciliteter findes bedst
i den lange, gule fyrvagt-bygning overfor Store A
Tårn med fyret. Man bader i varmt saltvand, men
det er ikke mere salt, end at almindelig shampoo

C7

08 sæbe fungerer fint. Nøglen til en brusekabine
hentes hos fyrvaeten- Pris 5 kr. for 20 min.,Havnepengene er.i år 7 kr. pr. meter, og for
vores både på syv meter bliver det altså til112 in;
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%VOR ÉKAL JEGTLIGGE ? - Det er i sydhavnen, det
foreâ r, med indsejling ira syd. Nordhavnen er
Pr _e l°kale både Og for passagerbåden fra _

Gudhüem 08 Allinge. Kun ved slemt vejr af syd `
Og sydøst kan det blive aktuelt for gæster at
forhale til nordhavnen, hvor der imidlertid ik-
ke er egentlige kajanlæg. '
SOHvÉs då gerne vil ligge langs med kajen, evt,

m J?r e eller femte bad udefter, skal du væl-
ge Christiansø-siden. Her har man desuden hver
formiddag den fornøjelse at blive flyttet af
havnefoged Alfred, der skal skaffe plads til
post- og fragtbåden fra Svaneke.

Vores tips er imidlertid: Læ dig med stæv_
nen til kaj og anker ud agter ähusk ekstraline
til ankerets bund 3) ovre mod Frederiksø. Det
äankdu âërí to steder: Dels lidt syd for de gam-
de anonjo leskure fra Napoleonskrigenes tid,
er idag er fiskernes redskabsskure. Og dels

længst mod Syd Op til molen, der skyder siv ud
fra Frederiksø . °



Begge steder er markeret med en pil på kort-
skitsen over Christiansø.

Ligger du først der, ligger du trygt og godt
i næsten al slags vejr, på en ø, hvor der er
forsyninger og faciliteter og hygge nok til selv
en længere indeblæsning.

I eftersommeren l98O forlod viihast Christians-
ø, da radioen fortalte om optrækkende blæsevejr
fra vest. Og i fem dage lå vi så indeblæst i
Hammerhavnen, mens en regulær storm hujede hen
over os og bølgerne knustessmod molerne i sprøjt,
der hvert 20. sekund slog ned over os. Og en-
somt var der. Det var sgu ikke morsomt.

På Christiansø hyggede de sig imens. Havne-
vandet var stille, bølgesprøjtet blev ude på den
anden side af Frederiksø. Der var klokken fem-bajer “t^
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på Paradepladsen, og harmonikaen gik på terrassen. _ __
Der var det en fornøjelse at være stormet inde.

Christiansø er bedst....
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Tordenskjold brugte engang Christiansø som ba-
se for sine togter. Men kun een gang har øen
selv været i kamp 24 oktober l808 bombarde-
rede en engelsk eskadre fæstningen, hvis egne

\\

KAMPELØKKE

gamle kanoner ikke kunne nå skibene. Syv omkom. Éäåça N \ L_Å
Man ser henover Store Tårns murkrone forbi Lil- Aumceneæmsr - ~~ - D”

\ v
f“fgoifitrêQ,mál"°@/f;d0

UI;i”
år3̂~,

,'«_' HÅVN

'Po
Q 94/er

oAs»~o srsmn f ,_
(Lzinwuos) ` enrznrççg /V

NDGAO 4 0

S; 4 4, O

. VESTEHLOKKEN

_ ARREDSLOKXEN

G ,

F

mx
1/

í°me l Ö _
“Nwens 0 03:: mr _, ,, Q 3,1 `

gl O vnæsveLom:~

o
Y\ **° oznemw

sAc.ne~sio»<u~` 87,9 '
,, \ Mg 'feSANEN czoeioxxm ./

/'/z_1/014

P1

SANDVIG: 1) Jens Kofoeds M'
»

mde- 2) Zar Peter den Stores kvarter l Hh :I WQUSX 1716. 3) Tømme-“S° bf°df°fl° Langes museum- 4) Den gamle radsme. s) T fiszbu ureau. 6) Post 8. Telsgraf.

f \
-\

KÆREN

kr

B

591bg O

KA

PILELØKKEN

m ”73
GULE HAGE

C: V

K

ðåàg
2%fn0903

BATTERI ' KNUDS“msi J) Løxxm

D Q \oS““fi
Gggí O nrv:Ho.|

; èt.

HAvNf>
BLAK ^ åê Cl _

Q Ö
2 rn So Srps PLAKÉS Nnmmoi N44/akt,

<> G YIÅ' Mg,
í fo Anesnsiøxxsn

§ />>©
O

Qäz 4PLEG

-+
+-+

-A
5%

1

~9~-4.',_'_'_,_
+'ffl-1~-Q.

-F-+

6VES7-6/9G O6 cnuMMcLøo<x:n

\>°<° <7 44%

af:
\\

\ G9
*v-\o

KW

e°`
sá
1

*`{"<N
letårn (th.) ud mod skibene. Tv. det toetages °“”““““P“*Äxä§&?fläxfi£$äÄäx:”PM”mmmm“fl°““““'
statsfængsel, hvor engang den politiske fange Jfíf
Dr. Dampe sad



vmfaonmme 0
<7

ofðxæ
1049

RQ/V

/\/5V

5./

1

` , A$ANDK SODDE HUHJHAVN

\e7>
U rn

4'

I .HuL|_eNA»<xr. -

' SKANS(

_ 0 O
sxmszeQ \É0 sANm<A{

N01;
` 9% ”GE” Fm xiøssnnz

.,*\ _;_,få_

%,,;“§

ar NoV X Q { _

KO af  ' G tuíëràrfi H//J, nov:-zxnoccu ,ó-ÉN)
_ _ \ v 99 Øg, ~ J onoNKAs V ;K

Nønflsvno c 4 M * '~ ~M sy _` O? 5,; wë Å/ \X
`|oMAm< \G_+ ffvoä ØV  L 'Æ/, _ Q " á \*

A *~\,> è o. 1  `
W ;~1r1|\\'r|.,~>Å)(/[fixä SQNV;//~\~"oC/1237 Q@g\'>“§oåfR~

)

1

Cr

:'Q <a°>`\ð

hus 5) Bank 6) Toldkontor 7) Vandrerhjem 8) Leuplads 9) Tunstbureau

r ' \ `

V / s ° “ <7 Q Ö” ° W så *°“°::::m=~
SVANEKE: 1) Dampskibsekspedilion. 2) Madvigs _Minde. 3) Bank. Post 8. Telegfaf- 4) Råd'  \ U go rå' '

. . . . 1 '  7

è )GADE

GESVEJ

V <3

\ Q \W-/Q e Irfrdøfi « Å _  ....r , _ *  , I I -. YHÅVN

.. -ne
~ * N C.,--C'/J, I3 <--+-*-<

1 2 _\*'QL“J.._ 7 fr/ - O/1/* "yf * ORDRE DJ? 2
TRANDVEJ 3Vll1|:»|sA><I<É L) tb LLBQÆDE + 0 fikb /I  ANDVEJ mf HA \;n1' 11,0 Syg - såå: O N()F}Rtcy_".SÅ`Ui P-Q al 4 gfzlg 0 Sunçgfir V

* “=:r.<:1UU17 to/s”ejru /as LANGAGER Hvroasrvxxsr f,-, 6:/ E/V “2« 6 Gå SQTORE

5V^"%^å°L““ 43,1? |<~AwLøx»<:N tf, * %3 45 05c

SORTEOD

SMEDE
RENDE \

HÆVE
SKER

HAVN

_ 0
røLs:nAJ

. O --_
O MD

MAG:
sToLs~e

Oa
Q NØRRg

av;,;. "̀Åno§"
*.

Bu|<><fNs
x~AuL

LADHAMMER 0
os

“al
#132

:>\\°':>
fåQ/

sås
O

”Z”

rsUA
\

UL; _

1+ af
115. *., 1: af

\I efN

)ëP_o\`5`1@_ ~/ooLLexuLLz ?\
Tun KNAUL 0 som/><L|PPEN 1 Euc ?p`

0 _ JERNKAS _ /"_, \ _
Mouzns aAon<AR t * Æ

GREVENS UAL ;.f“1..f4'L£JnPLAos». Å _
N rmonusrew 1 så-VEfi§sM lm lwl )«« /~;f,» I

BHEUHALD, ,|1<"'Ausn uLLEvA~G _,Ä",__ ___ '_, `
å sn ANNA xAP:L "4'J2'L["1-/I' 4

(RUIN) _

if * ru *_»/ f ;  .. §uo_H.;EM,_ P'LA TAGE '
" ' *';:'_,;,*/H oA\.soAno

ur * .= mwvneaf 4+ af »filL _ , - år '

L

“NovW

1 _

GUDHJEM: 1) Bank. 2) Dampskibsokspedition. 3) Post 8. Telegraf. 4) Toldkontor. 5) Vandrer-
hjommet Skt. Jørgens Gård.

17

SEFI

É

MØLLEBY

M

ANLÆG

í

 &  -
'9&,(_6Å\Q' soanom

S __Ø _
7/LSBr9'<F0

< O MM 5r o»_,)* 6, Q, 00500 ._

' 044 afzxxzano of
_ °00 rsnsxsso

on.. xauornus ”og

NEXØI 1) Apotek. 2) Borgmesier- og kom_ munoko t . 3 D ' '-kontor. 5) Sooneknrko. 6) Bank. Post L Teleoraf. n af ) flmpsklbsekspedmon' 4) nm'

W s

0

4x2 C103% ffai ;§É%<\*`9< _-fiå9 .'_\|Q
rl,31° os024

Q:såå L~å%:.=~_ 4 1o

.''1',,

m'flbs

'YTT?
ryg:

_}`1~Y`:5
nbWT~§~"

;ä?l7/:"`\\ fw“z
l'T\ f'uw LS .HLP4840/33449!

9

gv93“^d@3äofivfcroz

auN°““(7

>0
~<\

G`441((`ÅL

Æv

”We »âèíbo
«.X3 C4

~:,,Ql/F

.Z5`



1

I 1

Q I

" Nasas oooe UD p, '
HA5LE\/#4 \ \ \

BYÅEN

I! ll'ii\ .4.k
1 I % äy \_,-\

I l _ \ *`4«

I  \ NWANG
` \/ 1.

'\f ízí? Å|'\{' L__;&'/ Q “« ALL 0 _ \

NØRREKÅS L: gélåds) \ rum: VANGBADEHAVN I `“ C30? §/:LU á j \
/ S UÖØQ `“ ` \

/ <T Q |._\u 1'“* ' _ \
/ »O \<7 Ufläfië Ö =0: N; ___.1

“ `<é> 1
É%E!!sr lfW3?“ÉÉ::`ll" “"19 gå \

rom-sa _ svnfluwel /

|i\t§ çíLlL=;3 51

- “bg QSTÆMQ z
§ DE I m

“C,,uY- 2 ` Him) Å”D«~ "æ fl%»ä/` Mg)
Q®'«x £â>A^LMEoAorm EJ VCRNoRoHAvN Qg§;ÄM\É§:Ill§%§L _ Qüä

~ >axfi` w\\A;xNN“`”"EÅZAH RT U, V
SYDHAVN Q % “_ “Nm I

0

-.b-[_8

`:~:°4/;0IE.\g]a`\

åsflëW543\
X5to5§OHFGÅQ+49oY-;Ymc»= GQ2 5 Z <MAUSÉGÅD

D
cm: sflgfla

e

§W@w
ai

mn

/,

...
sw'

N8 `\
. I/

IP

-) .»\°*4

vvsDN4

§
5l 44sè_|/EJ

É

' V W' ' I
1

\4;:11@@\1W  
. . 4) Paa: e. Teueøfflf- 5) ^"'*°° "d olltistahon. 3) Bornholms Museum __ 11 Johnsen. GMLRØNNE' 1) Erlchuena Gård. 2) Råd|'“'* me K dmon 9) 1-oldkammgf, 10) -Bornholmeren ) W) Kom` hjem. 8) DamPSK'°5° 39° ` Theater. 16) Prðntzanskðld-stenene.5) Hovedvagten- 7) V°“d'°' 1 Kommandantgàrdfin- 15) fi°"“° _

kerlængen. 4) '12) Rønneqårdon. 13) Lüb°° 6 m “on 2°) 1-u,mbu,“u_
munøkontor. 18) ^P°)°k- 19) P°"9° M u

KLAS SEMESTERSKAB 84;

Vordingborg bliver stedet, hvor vi skal tilbrin
ge Pinsen 1984. Sejlklubben Snekken har netop n
sidst i november, sagt ja til at arrangere DS-
klassemesterskab for L-23 i pinsedagene.

Banen bliver lagt ude i Storstrømmen, i far-
vandet vest for Farø. Her har Vordingborg tid-
ligere arrangeret DS-klassemesterskab for 806,
og der har også været arrangeret trekantbanestæ
ne for Molich 10-meter, til begge klubbers til-
fredshed. Så farvandet er prøvet af ...

Vordingborg er et godt valg af flere grunde.
Geografisk ligger byen midt i den store koncen-
tration af L-23'ere med gode chancer for at
hente tilslutning fra det sydlige og østlige
Danmark. Fynboerne får også gode muligheder
for at komme med. Dem håber vi at se mange af.

Og så er Vordingborg nem at komme til med to-
get. Det betyder meget for dem, der vælger at
lægge båden på plads ugen før stævnet.
HVQRNÅR ? - Pinsen 1984 falder 9-10-11 juni,
en uge senere end Fyn Rundt og to uger før Sjæl
land Rundt. Så der er dækket op til en aktiv
juni måned for dem, der har lyst.

Det er absolut realistisk at sejle Fyn Rundt
og derpå at flytte båden de cirka 60 sømil til
Vordingborg, evt. med et mellemstop i Korsør
eller Skælskør.

Det er også realistisk at sejle DS-k1asseme-
sterskab i Pinsen, weekenden efter at hente bå-
den til Helsingør, og atter en uge senere at
starte ud på Sjælland Rundt.

Så reserver Pinsen 1984 til stævne og træf
i Vordingborg I Husk: Det er kapsejlads, men
det er også tre intensive dage med træning i
at sejle L-23, det er hygge, samvær og fest.Og
tag endelig familien med ...

un
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NYT scAND|CAPMÄ|.

Fra 1. januar går Dansk Sejlunion over til et
nyt handicap-system i stedet for Scandicap:Dansk
Handicap. Det betyder, at vi allesammen skal ha-
ve nye målebreve og nyt mål.

e ved den n e målere el er, at den indfø-Det ny y
rer bådens deplaoement (vægtä og kølens vægt som
faktorer i udregningen.

L-25 Klubben har netop sendt Dansk Sejlunion
alle oplysninger om bådene vægt. Vi har vejet 5
skrog med aptering i Lynetten og nåede til en
gennemsnitsvægt på 1.450 kilo.

Hertil skal lægges riggen (51 kilo), sejlene
(2l,3 kilo), batteri (2o,5 kilo) og anker m. kæ-
de og line, fendere og fortøjninger (ialt 25 ki-
lo), så vi ialt når op på 1.§61,8 kilo.

Det er temmelig langt fra de 1.300 kilo, som
Aages Bådebyggeri opgav udadtil, og som Anders
Børresen og Torben Krogh gik ud fra, da de lod
deres nye handicap-forslag (BK-2) ledsage af
nogle regneeksempler ved Sejlerdagen 1983. Her
nåede de frem til et handicap-mål for L-23 på
5,65.

Hvis Dansk Sejlunion accepterarde vægt-oplys-
ninger, vi nu har indsendt, skulle målet efter
vore beregninger højst blive 5.35 I Og da de
fleste af de bådtyper, vi konkurrerer med, også
bliver reguleret opefter, skulle der ikke være

MÅLEBREV NYT

yI SØRGER FOR MÅL _
get Og spur t h E§R§!" Flere sejlere har rin'mrmmafitæmflwfieesmS d
skro ål for L-23 1 1 Ye S andard-
væåt§Thfør målebreåeäg ääåvâdågäåjäëgent og køl-

en 1 d -v s u netop har fået nye Sejl eller
ved at få dem, så sørg nu for at få d' er
af din 1 k 1 __ em målt op
til t ioaaae klubmå1?r~ så de nye mål er klar3 H E i beregningen må d tNår tid G nye målebrev.
bestyrelsg? ä:rigg:leÉrmg§:b%åvån£_â3 Klubbensoonaor den samlet ind til ns amme” °e
når tiden er inde o k ° Du får besked'
omååendí, ledsaget ag í0aàrsà sende os målebrev

en a tså: Foreløbig skal dhvis di kl b u bare vente. Ogog vil gendä äâëeínäyääírngis íoí din nålobrov
specialklubben sørger for nyt målebrâäse' og at

Q _!

grund til panik. \
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båden var endnu ikke klargjort og der var heller
ikke provianteret, så torsdag blev en H... travl
dag.,Torsdag kl. 17.00 er vi dog nogenlunde klar
og sejler mod Helsingør, mens vi på vejen derop
stuver båden.

Fredag morgen bliver vi vækket af en højtaler,
der meddeler at der vil blive oprettet en gaste-
børs ved bureauet. Efter en hurtig rådslagning
ombord bliver vi enige om at prøve lykken der,
det ville være rart med en ekstra bøf ombord.
steen bliver sendt til bureauet med forbud om
ikke at vende tilbage alene. Efter ca. en halv
time kommer han tilbage med en person som
præsenterer sig som Jørgen, og det var det eneste
vi hørte ham sige på hele turen. - bortset fra
BVABD...

Nu var vi da 4 ombord og proviant havde vi
også nok af, samt en enkelt øl...

Så til Start.
feltet var præget af utålmodige sejlere som

V år havde ået o forberedt sig til turen,et halvt g g
så vi måtte ud i en omstart, alt for mange var
tyvstartet i første forsøg, vi kunne vist heller
ikke sige os helt fri for at være lusket på den
forkerte side af linien inden skuddet gik. Der
var dog delte meninger om vor tyvstart ombord,
men dommerne havde tilkendegivet Deres mening,
så vi måtte pænt vende om og starte forfra.

2. start gik nogenlunde for “Dramaticus".
Vinden var jævn og bød på kryds til Gilleleje,
hvor vi fik lidt elæk på skøderne. Ud for
Gilleleje blev skipper og Steen sendt til køjs
efter fortærfng af et par tørre klemmer, men
det var helt umuligt at få lukket et øje.
Jørgens manglende talegaver var lige noget for
Vagn, her havde han fundet et godt offer som
ikke havde mulighed for at stikke af, og jo mere
bleg jørgen blev, jo mere fyrede Vagn op under
snakketøjet. Det var yderst morsomt at ligge i
kø en o lytte til. Til sidst havde JørgensJ 8
ansigtfarve dog ændret sig så meget at han følte_
trang til at ligge ned. Dette fik han selvfølgelig
lov til, men der gik ikke lang tid, så ville han
sku'op og stå igen, og det skulle gå meget hurtigt.

6" forts.

__ _ _ _è__:__,

flfte k .J r en emisk resning af de indre organer var
Ø åigäåen s afkræftet at han hurtigt faldt til ro

For at få lidt mere ro 1 bådvi kom til sjæii a R en valgte Vi' dakunfií få sgilereänoâo ev, at så sydover så vi
esamme ääe9f°:0§:d:gnäurrenter havde åbenbart fået

var hele horisonten fíldtaäeåàëärvgäelggältig,
væ k ' _ ° 95-eräê äåne vi stadig se L23 sejl foran, hvor man-
8 er foran ved Revet var vi ikke h 1
over, men vi blev hurtigt,enige om t d e t klar
känne være et Par stykker eller femten eåeäuged - . ° H§.t?“rä“äí§§§tåå 3å°2""o”å ”kfn” “°° ”Pile”
ved roret var lidt or eaerø' da steen søm sad8 il uvvmærksøm. fik vi vikletP efen 1027 sanse rundt om forota et d t
selvfølgelig også en måde at rebe såilereâ gå ernkfimnnnmnnnkmnnfi
en rapport fro o k itt t ep ' 8
;fsktivitet var fäldgt mâd l25;t ggílâäângtfiâgs

d I:när?kntmm“Mt“m~«
de stakkelsgsejlereøåegåaçåfäeläfå ip og hjælpe
forrevet sejldug. de 42 ma

Vaên havde ellers alle d '
Påå Os var klor til at kräâig íläägígfiísååfiefii
åçläâgíiäáäâg overtalt til at vente med at
mens apílerenogâgrøve til en senere lejlighed.
be dt ` nu var forankret til foretagetgyn e bteen at fabulere om mad, som han sagde

1“V1 kan ligeså godt udnytte ventetiden fornuftigt".Aldrig så snart havde ordetJ mad lydt før vor venbfinfisäfmehmfitmmtV r e e cockpitdørken. Velbekpmmen
agn mente nok han selv kunne tygge ein mad så

Ihan skyndte si t få -noget friskt hâväand. skyllet anretningen væk med

forts.
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Langt om længe fik vi viklet spileren fri af
foretaget så vi kunne komme videre.

Selv om det var temmeligt mørkt på dette
tidspunkt, havde vi ikke på fornemmelsen at
der var andre L23 sejlere som havde turde
snige sig forbi, mens vi foretog os de vold-
somme manøvrer for at få fuldt udbytte af
spileren. _ _

henimod morgen fik vi et nyt problem -
Storebæltsfærgen, vi opdagede dog hurtigt at
skipperen på "Sprogø" var en særdeles flink
fyr, han fulgte os nemlig helt ind i havnen -
eller var det omvendt? after Korsør aftoå
vinden mere og mere, for til sidst helt at _
forsvinde. På dette tidspunkt var vi nået til
Smålandsfarvandet. Her blev vi skygget afuMarie og snehvideä og forgasten meldte at
"Grønært og "Jazz" stadig var inden for
rækkevidde.

Da Steen havde fødselsdag var der bred_
enighed om at denne måtte fejres på behørig
vis, først måtte han en tur 1 vandet for at
rense sig, man kan ikke holde fødselsdag
når man lugter. Derefter blev ballonerne
pustet op med en indbydelse indeni om at d
komme til fødselsdagsfest, og BkiPPeT lave 3
en lagkage med 19 lys i til fødselsdagsbarnet.
Der blev afsunget et Par Banåe 08 Tåbtdhuära°

resten blev imidlertidig afbrudt ve a
"Marie" kom op på siden af os og spüråte 09
om hvor mange L23ére vi mente der lå forÉn.i Nvi mente der ook lå io-12 stykker. men er G
var sikker på at der kun var 3:4, 08 gennfi
meddelelse fik besætningen på Dramat OUH
til at smide alt hvad de havde i hænderne
(lagkage), hvorefter vi begyndte at trimme
som gale.

Da vi kunne se Storestrømsbroen steg
optimismen kraftigt, "nu tager vi dem alle-
sammen" lød det ombord. .

'forts.

..

Men da vi nåede broen forsvandt vinden næsten
og den modgående strøm gjorde sit til at hele
feltet samledes mellem bropillerne. Det tog
timer inden vi nåede om på den anden side af
broen, selv ankeret havde været 1 brug for at
nå om på den rigtige side. Med ankeret ude
sejlede vi 1,5 knob, uden at gøre fart over
grunden.

Eri af Storstrømsbroen troede vi at det
værste var overstået, men det var omend værre
ved farøbroen. 1000 både gennem en lOO meter
bred rende er næsten umuligt, og det gik da
heller ikke helt uden knubs for nogle bådes
vedkommende - vi klarede dog frisag.

Sejladsen fra Petersværft til Soldaterne
i bøgestrømmen husker jeg kun svagt, der var
total stilhed ombord. Det må skyldes at vi
blev overhalet af adskillige 23ére.

Så snart Stevns var i sigte, begyndte en
ny dag og nye konkurrenter dukkede op.
Dette gav os en fornemmelse af at vi måske
ikke havde sejlet så godt på det sidste stykke
som vi selv troede. Hele vejen op over Køge
bugt gik det meget langsomt og stemningen
ombord var faldet noget, men så længe vi havde
både bag os var alt håb dog ikke ude, så vi
gjorde hvad vi kunne for at få mere fart i båden

Era Drogden valgte vi at gå over til Sverige,
så langt som reglerne nu tillod, og det viste
sig at være en god disposition. På det sidste
stykke op gennem Øresund begyndte trætheden
at melde sig hos besætningen, så nu gjaldt
det bare om at komme til Helsin ør.
Lige inden Helsingør mødte vi "åus" fra Præstø
som vi havde en duel med inden målstregen.

Efter 52 timer 49 min gik vi i mål i
Helsingør og havde dermed gennemført
Sjælland Rundt 1983.

På gensyn næste år.
Jens, "Dramaticus"


