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Velkommen kære læser.
Dette er SHS 40 års Jubilæumsskrift
Sejlklubben Hundige Strand har nu i 40 år
været omdrejningspunkt for en flok engagerede og entusiastiske sejlere, der i næsten lige så lang tid har holdt til på havneøen Mågen. Du kan læse meget mere
om klubbens historie i det forrige jubilæumsskrift, 25 år jubilæum, som du kan
finde på klubbens hjemmeside. Det skal
også nævnes, at en del af de stadig aktive
medlemmer var med til at bygge havnen.
Jeg har været medlem af SHS siden 2012,
medlem af bestyrelsen siden 2015 og formand fra 2017. Hvorfor blev det SHS, jeg
som nyt medlem meldte mig ind i? Der
blev taget godt imod os, og det virkede
som en flok dejlige og engagerede sejlere,
der mødtes på broerne og i klubhuset, da
vi købte båd.
Lad mig citere fra jubilæumsskriftet for
15 år siden, hvad SHS’s DNA er: ”Vi
ønsker at skabe en ramme om vores sejlsport, hvor vi har tillid til hinanden, hvor
det er en selvfølge at sige ”dav” til hinanden, når man mødes i havnen, hvor vi gør
os umage for at få nye medlemmer til at
føle sig velkomne, hvor vi kan finde på at
afholde et fælles kaffebord for husdyr,

børn og voksne på langs af
broen,
og
hvor
man
naturligvis
kigger efter
naboens fortøjninger, når
man tilser sin egen båd.”
SHS har igennem flere år haft et stabilt
medlemstal på ca. 100 medlemmer. Alle
aktiviteter i og omkring klubben er baseret
på frivilligt arbejde. Det er derfor vigtigt,
at alle medlemmer yder deres bidrag til
dette og er villige til at tage deres ”tørn” i
bestyrelse og udvalg.
Jeg vil, som det sidste her i min indledning til dette jubilæumsskrift, rette en stor
tak til bestyrelsen og alle de frivillige, der
velvilligt stiller op hver gang, der skal
gennemføres et arrangement, skrives et
klubblad, opdatere hjemmesiden eller
noget helt tredje.
Tillykke med de 40 år
Finn Dalhoff
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Marianne

Formand 2006 - 2013

Da jeg blev opfordret til at tage stafetten
op efter Peter Bannasch i 2006, var det
med sommerfugle i maven, jeg sagde ja
tak. Nogle af grundene til disse sommerfugle var, at jeg var forholdsmæssigt ny i
klubben, første kvindelige formand, syntes, der trængte til nytænkning osv……
Det kunne vist kun gå galt!
Mange nye medlemmer ønsker ikke klubfællesskabet, men ønsker blot at sejle og
intet andet. Dette og meget andet, lærte
jeg på den hårde måde.
Det er svært at komme ind i en etableret
klub, hvor man måske synes, der skal fornys lidt, hvor ældre medlemmer også gerne vil have fornyelse, - når blot der ikke
bliver rørt for meget ved det gamle.
Klubaftener med hyggesnak over kaffen
og rigeligt med hjemmebag, som i en årrække var blevet afholdt i medlemmernes
både. Nye medlemmer var hjertelig velkomne, men ikke altid havde modet til at
betræde, flyttede vi op i klubhuset, så det
føltes mere legalt at tilslutte sig klubfællesskabet. At der så ikke kom et væld af

nye medlemmer alligevel,
er en ganske anden sag.
Samarbejdet de to ø-klubber imellem var desværre
ikke særlig varmt, men
det, synes jeg, vi i fællesskab stille og roligt fik rettet op på, bl.a.
ved at afholde nogle fælles klubaftener
med forskellige foredragsholdere. Vi havde jo trods alt ét altoverskyggende tilfælles: at sejle.
SHS rundede i min periode for første gang
klubmedlem nr. 100, hvilket blev en slags
mærkedag for klubben.
I 2012 valgte jeg at sige tak for denne
gang. Tak for seks spændende år. Tak for
samarbejdet og tak fordi jeg foreløbig kan
kalde mig SHS’s eneste kvindelige formand.
Jeg ønsker SHS en masse lykke og held
og god vind i sejlene i de næste fyrre år.
Marianne Pedersen

Om at være nyt medlem
Da Irlin og jeg kom ind i Sejl Klubben
Hundige Strand blev vi modtaget
meget positivt med åbne arme af alle.
Der er et fantastisk sammenhold i SHS,
hvor vi alle hjælper hinanden om foråret
med f.eks. at få bådene i vandet og efterfølgende montere masterne.
4
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Og om efteråret er det
den anden vej rundt.
Der er altid en hjælpende hånd hvis man spørger om hjælp.
Tusind tak og Tillykke
Irlin og Kaj Krogh

Svend

Formand 2013 - 2017

Min formandstid i klubben tog sin begyndelse ved den ordinære generalforsamling
i marts 2013 og endte efter fire år i 2017.
Min forgænger var Marianne Pedersen, og
efterfølgeren var Finn Dalhoff.
Noget af det mest bemærkelsesværdige,
der hændte, som jeg husker det, var, at en
orkan i oktober 2013 fejede gennem landet. Den 28. oktober blev der flere steder

registreret vindstyrker på over 50 meter i
sekundet. Vores havn slap heldigvis godt
ud af ulykkerne.
Ellers var perioden mest præget af organisatoriske spørgsmål. Fra og med år 2014
udkom vort klubblad Søforklaring kun tre
gange om året mod tidligere fire gange.

Dette havde sin årsag i den
stærkt forhøjede porto, som
postvæsnet forlangte, det var
mere end klubkassen kunne bære. Så derfor blev et af de årlige bladnumre opgivet.
Lidt i halen på denne beslutning rejste der
sig en til tider kraftig debat om, hvordan
klubben informerer sine medlemmer. Der
skulle flere ekstraordinære generalforsamlinger og diverse vedtægtsændringer til,
før sagen faldt til ro. Der blev brugt megen energi, som nok havde været en bedre
sag værdig.
Der kom en automatisk bom over vejen
ned til servicekajen, dette i bestræbelse for
at afholde uønskede gæster fra at ”pille”
ved bådene og havnefaciliteterne. Klubkøkkenet blev gennemrenoveret i 2014.
Det var med til at sætte mere fut i livet i
klubhuset. Medvirkende hertil var, og er
også, at vi har fået Ebbe Nielsen til at regere over potter og pander i køkkenet. I
min periode fik vi også en ny havnefoged,
vi sagde farvel til Jørgen Ballieu efter 10
år på jobbet, og god dag til Thomas Sand.
Svend Röttig
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Finn

Formand 2017 -

At jeg blev formand på generalforsamlingen i 2017, skyldes nok mest, at der ikke
var andre, der fik rakt fingeren op. Svend
havde på forhånd meddelt, at han trak sig,
efter han havde haft vagten i 2 perioder.
Jeg havde ikke selv udstukket kursen til
dette, også fordi jeg bor lidt langt fra havnen og ikke har min daglige gang der. Når
jeg kommer på havnen, er det som oftest
for at sejle en tur ud på bugten.
Min første generalforsamling var, som
vanlig fristes man til at sige, en ekstraordinær generalforsamling, da der havde
været forslag til vedtægtsændringer på den
ordinære generalforsamling på grund af
ændrede bankregler. Som tidligere var der
desværre ikke mødt nok medlemmer op
til, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer.
Min tid som formand i Sejlklubben Hundige Strand har været forholdsvis rolig
med hensyn til vedtægtsændringer. Bestyrelsen havde dog en større opgave i 2018
med at få skrevet ”SHS Privatlivspolitik”.
Dette var som følge af persondataforordningen, GDPR, der beskriver reglerne for
opbevaring og håndtering af medlemmernes personlige data.
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Vi har i bestyrelsen forsøgt
at lave nogle fælles klubaftener med HBK og Greve
Sejlklub. Dette er gjort for
at have et større fælles grundlag at invitere
oplægsholdere på. Det er jo desværre begrænset med fremmødet, og det er mest
”Tordenskjolds soldater” i SHS, der møder op. Af andre fælles ting skal nævnes
arrangementet ”Vild med Vand”, som
også afholdes som et fælles arrangement.
Du kan læse mere om dette andet sted i
bladet. Alle arrangementer er baseret på et
stort arbejde udført af nogle få medlemmer i klubben!
Det med fremmødet har også medført, at
der er indført standerhejsning på den samme dag for SHS og HBK.
Jeg vil slutte denne lille beretning med at
takke bestyrelsesmedlemmerne for en stor
og vedholdende indsats. Vi er en lille,
men hyggelig klub med et stabilt medlemstal. Vi kunne dog godt bruge nogle
flere til at tage del i det frivillige arbejde
eller til at tage en vagt eller to i bestyrelsen.
Finn Dalhoff

HAVNENS nye navn.
På opfordring af Greve
kommune blev det i april
måned 2017 på Hundige
Havns generalforsamling
vedtaget at ændre navnet, Hundige Havn, til
”Greve Marina”. Efter
aftale har Greve kommune i denne forbindelse
nu bygget et vartegn ved
indkørslen til havnevejen. Det forestiller to
sejl, hvorpå der med
store bogstaver står
”Greve Marina ”.

Nye faciliteter i havnen.
Der er i årenes forløb opført et nyt Masteskur til de lange master. Desuden to grillhuse, hvor også havnens gæster kan søge
ly. Ved indkørslen til Mågen er der bygget
et nyt hus, som på 1. salen rummer et nyt
havnekontor, og hvor der i stuetagen er
plads til maskiner og redskaber. Desuden
er der en afdeling til opsamling af miljø
affald. På huset er der opsat kraftige projektører og videokamera, der registrer al
ind – og udkørsel til Mågen.
Fiskerne har fået deres egne huse, som de
bruger til opbevaring af redskaber og til

opholds lokaler. Desuden er der bygget
flere grejskure de sidste par år .
På broerne og i land er opsat nye elstandere med lys og betalingskort for
strøm. Betalingskortet bruges desuden til
at åbne bommene ved indkørslen til Mågen. I foråret 2019 blev havnens låse og
nøgler udskiftet og belægningen på stenarmeringen på parkerings pladsen renset
for begroning.Ved fiskernes huse er der
etableret en ny parkeringsplads med skærver, og på grusparkeringen ved Cafe Mågen er gruset udskiftet.
Ib Leif Christiansen
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Søforklaring

Allerede 1 måned efter klubbens stiftelse
udkom det første medlemsblad med det
formål at informere og kommunikere løbende. Der udkom da også 6 blade i 1980.
Navnet "Søforklaring" blev brugt fra blad
nr. 2, omslaget var grønt, og det er det
stadig! I starten med eget trykkeri ved
Hans Otto Thøgersen, senere hjalp Børge
Olsen og derefter Carl Aage Lausten. Jes

Hermansen stod for opsætningen i mange
år indtil Jørgen Lind overtog opgaven i
2007. Bladet blev første gang trykt i farver i 2010. I dag udkommer der 3 årlige
numre, der udsendes med post til klubbens
medlemmer og offentlige instanser. Aktuelle nyheder udsendes som Nyhedsbreve
via e-mail.
Jørgen Lind

Hjemmeside
der behov for en modernisering,
som John Flarup stod for.

Allerede i 2002 fik SHS sin egen hjemmeside startet af Lars Sørensen. I 2010 var
8 SHS - 40 år

På grund af virus på en server,
blev det igen i 2013 nødvendigt
med en ny hjemmeside, som blev
sat op af Flemming Jørgensen, og
fortsat har Jørgen Lind som infomaster med ansvar for løbende
opdateringer.
Jørgen Lind

Tilbageblik
Da jeg startede med at tage sejlundervisning i 1978 var der 30 års ventetid på en
havneplads i Mosede havn. Man kunne
måske få lov til midlertidigt at ligge på en
gæsteplads og så rotere rundt i havnen,
når de faste sejlere kom tilbage fra ferie.
Mange lystbåde lå for svaj i Roskilde
Fjord. I Køge byggede kommunen en
havn for kommunens borgere og andre
kunne leje en midlertidig plads for en sæson, hvis der blev nogle overskydende. Da
Strandparken blev projekteret, var der
nogle sejlere, der så mulighed for at etablere nye lystbådehavne i området. Her
kunne interesserede så skrive sig op til at
købe sig en plads.

Hundige Havn. Herefter kom øvrige borgere i Greve kommune og sidst borgere
uden for kommunen. Der blev udleveret et
nr. til de, der havde meldt sig som interesserede. Der blev tildelt pladser i de forskellig havne efter disse. Pladserne blev
hurtigt reserveret, idet mange sikrede sig
to pladser, en til eget brug en til deres
firma med den bagtanke, at de kunne sælge sidstnævnte og dermed tjene til deres
egen. Den fidus blev i midlertidig ikke
mulig, idet Strandparken bestemte, at havnepladser, der fremover skulle sælges,
skulle tilbagekøbes af havnen til samme
pris, som den var solgt til, og at man dermed ikke kunne tjene på den.

Som
en
midlertidig
løsning, mens
Hundige
Havn blev bygget, blev det tilladt at bygge
en nødhavn i Ishøj på frivillig basis, som
kom til at fungere i 2 sæsoner. Strandparken havde bestemt, at de, der boede i
Hundige, havde første ret til en bådplads i

Dermed faldt interessen, så der pludselig
blev så mange ledige pladser, at havnen
ikke kunne fyldes op. I dag er det ikke
muligt for havnen at købe til den pris, som
oprindelig blev betalt og pladserne kan
frit sælges privat til markedspris, som lige
nu er lavere på grund af faldende interesse. Nu er der dog ved at være udsolgt af
de større pladser på Mågen.
Ib Leif Christiansen

Cafe Mågen
En af havnens faciliteter er Cafe Mågen. Denne fik ny forpagter Ebbe Nielsen i marts 2017. Her har Ebbe og
hans medhjælpere sørget for mad og
drikke hele ugen og skabt liv omkring
klubhuset. Dette har været rammen
om SHS`s ugentlige tirsdagsaftener og
øvrige aktiviteter, samt fælles arrangementer med Greve Sejlklub og Hundige Bådeklub.
Ib Leif Christiansen
SHS - 40 år
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Sejlads-Hyggesejlads-Kapsejlads-Hyggekap
Der er noget fascinerende ved vand, søer,
åer, floder, vandfald, havet med bølger,
der kommer fra alle retninger. Du kan
bevæge dig i vandet, svømme, over vandet, sejle. Sejlads har altid været populært
i Danmark, der er en lang kystlinie, masser af byer med havne.
Sejlads kan foregå på mange måder: med
egen kraft: robåde - med vindens kraft:
sejlbåde - med motor kraft: motorbåde.
Hvis man ikke lige er motionsfanatiker
eller fartfanatiker, er sejlbåde det ideelle.
Naturens kræfter udnyttes, og det er stille
og afslappende.
Da Strandparken blev etableret i 1980,
kom der rigtig mange sejlbåde på vandet i
Køge Bugt. Det kunne ses i weekenderne
med mange hvide sejl, nogle for at hygge
sig, andre deltog måske i en kapsejlads. I
80-erne og 90-erne arrangerede sejlklubberne i Køge Bugt på skift store fælles
kapsejladser med op til 100 deltagere. Den
store interesse blev mindre hen mod årtusindskiftet. Kravene til hurtigere både
med moderne udstyr betød, at den almindelige sejler med en ældre turbåd ikke
kunne være med mere. Resultatet blev, at
mange dårligt nok kom ud at sejle, bådene blev bare liggende i havnene selv i den
bedste sommertid.
Der måtte gøres noget, der kunne lokke
båden på vandet igen. Et par kreative
sejlere, Finn B. Andersen og Leif Larsen,
søsatte en enkel form for kapsejlads, kaldet Hyggekap. Alle medlemmer i de sejlklubber kan deltage, og det er gratis. Der
sejles efter søvejsreglerne, banen er fast
mellem sømærker, ca. 5 sømil. Der sejles
en gang om ugen i hele sommersæsonen,
10 SHS - 40

ca. 22 sejladser. Der er 3 starter, mindste
både først, de store til sidst. Man tager
selv tid ved målgang. Hver båd får tildelt
et særligt handicap tal, kaldet mågetal.
Udgangspunktet er, at en mindre båd, 7 8 m, kan have tallet 1,00. De største både
har 1,30 - 1,40. Den aktuelle sejltid bliver
ganget med mågetallet for at få præmietiden. Den vindende båd i hver sejlads får
sit mågetal forøget med 1,5%, nr. 2 med
1,0%, nr. 3 med 0,5%. Tilsvarende bliver
sidste båds mågetal reduceret med 1,5%
osv. Det betyder, at det kan blive sværere
og sværere at vinde hen over sæsonen, og
tilsvarende får de svageste både en bedre
chance for at være med.

Erfaringerne har vist, at dette koncept har
fået mange til at sætte sejl torsdag aften,
også selv om vejret ikke er alt for spændende. For de ikke så erfarne, er det derfor
en god mulighed for at få erfaring med at
håndtere båden under vanskelige forhold
med den ekstra sikkerhed, at alle bådene
holder øje med hinanden.
Efter sejladsen er der samling i klubhuset
med mad og resultater. Altid en hyggelig
stemning med snak og smådrillerier.
Jørgen Lind

Sejlads på de store have
Hans Peter og Anna sejlede i 2012 med deres Rasmus 35, TRINE fra Haapasaari
i Finland til Sankt Petersborg i hårdt vejr. De deltog i en gruppe af langturssejlere på 13 både. Her et klip fra deres beretning.

Trine ankom til sidste stop før Rusland,
den finske ø Haapasaari ved daggry den
14. juli, efter en fin sejlads på ca. 96 sømil
fra Tallinn.
Vi var 10 både, som udgjorde bagtroppen
af turen, da vi var blevet et par ekstra dage
i Tallinn.
Vi havde sejlet med små sejl om natten
for at afpasse indsejlingen i den finske
skærgård til Haapasaari, til det var blevet
lyst.
Ved ankomsten så vi en del både forlade
Haapasaari med kurs mod øst mod Sankt
Petersborg, sikkert nogle af de andre danske turdeltagere.
Da vi var kommet igennem den meget
smalle passage ind til det beskyttede bassin mødte vi Bianca fra Svanemøllen, som
netop lagde fra mod Sankt Petersborg, vi
overtog pladsen, og lagde os til at sove.

Det var planen at sejle videre mod Sankt
Petersborg søndag den 15. juli om eftermiddagen.
Afsejlingen skal afpasses således, at vi
ankommer til indklareringskajen i Sankt
Petersborg om morgenen, så det er en
natsejlads på ca. 100 sømil.
Det er ikke tilladt at gå i land i Finland
eller i Rusland på vejen ind til Sankt Petersborg.
Om søndagen sagde vejrudsigten vind fra
SØ 10 m/sek. Dvs. lige imod, så vi besluttede at blive til næste dag, hvor der var
varslet vinddrejning til vest, godt nok lidt
tiltagende.
Mandag den 16. var vinden rigtig nok gået
i vest, der var lovet op til 15 m/sek. i den
sydlige del af finske bugt lidt mindre
nordpå, hvor vi var, men aftagende. Dette
blev også bekræftet på toldstationen, så vi
besluttede at sejle.
SHS - 40 år
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Vi var nu 13 både, idet 3
både som var sejlet til Kotka på fastlandet havde
meldt deres ankomst, da
det ikke er muligt at udklarere der.
Vi startede omkring middag med, at de første både
sejlede over til toldstationen for pas- og toldkontrol
og stempling af crewlister.
Der kan kun ligge 3-4 både
ved kajen ad gangen.
Allerede da vi stak stævnen ud fra den lune lagune,
mærkede vi, at det blæste kraftigt.
Da vi kom over til toldkajen, var der ikke
plads til os, så vi måtte cirkle rundt, indtil
Frigg lagde fra. Vi fik hurtigt klaret formaliteterne på toldkontoret og kom af
sted. Vi gav besked over radioen til de 2
sidste både, Morniz og Incognity, om at
der var fri bane ved toldkajen.
Vi lænsede af sted mod SØ ud mellem
øerne kun med en smule forsejl.
Da vi kom fri af øerne og lagde kursen
mere østlig ned mod den russiske grænse,
blæste det op til 20 m/sek på en plat læns,
og bølgerne voksede faretruende til nogle
meget høje og korte bølger, som var ubehagelige at sejle i.
Vi sejlede ved siden af Jackpot, en Najad
34 fra Skovshoved. Vi tog en del billeder
af Jackpot, og et af dem, som viste Jackpot i de høje bølger i fuld kontrol med
rebede sejl , blev indleveret til turens fotokonkurrence og vandt en præmie.
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Den Russiske grænse skal passeres mellem bøje 15 og 16, og samtidig skal Russian costguard kaldes over VHF på kanal
16. Det lykkedes at få kontakt, og vi blev
bedt om at skifte til kanal 68, hvor vi blev
udspurgt om vores position, antal personer
ombord, samt bestemmelsesstedet. Vi
gav de ønskede oplysninger og fik tilladelse til at fortsætte.
Nu gik det ned mod storskibsruten og
Ostrov Sommers øen, som skal passeres
sydom.
På AIS’en kunne vi se, at der kom en slæbebåd med langt slæb på tværs af vores
kurs. Vi prøvede at gå parallelt med slæbebåden for at få den forbi. Dette lykkedes ikke, vi blev ved med at følges østpå,
og snart havde vi problemer med at komme forbi Sommer øen.
Vi satte derfor maskinen og stævnede op
mod søerne med blafrende forsejl for at
lade slæbebåden passere. Dette lykkedes
langsomt, men vi fik nogle ture, hvor alle
7 tons landede mellem bølgerne med et

brag, som bestemt ikke behagede
kvindelige besætningsmedlem.

det

Vi havde aftalt, at Trine kl. 22.00 skulle
kalde de øvrige både for at få position og
situation ombord. Det lykkedes at få fat i
11 både, som meldte alt vel ombord. Vi
kunne ikke få fat i de 2 sidste både.

Kronstadt, således at han kunne modtage
os ved emigrationen. Men da klokken var
3 om natten, da vi passerede Kronstad,
ventede vi med at ringe til vi lå ved kajen.

Da vi nærmede os land og fik telefonforbindelse tikkede en SMS ind, som meddelte, at Morniz og Incognito ikke havde
forladt Hapaasaari, da det blæste 19 m/
sek. ved toldstationen. De ville afvente at
vinden tog af og fortsætte næste dag.
Vi fortsatte langs sejlruten mod Sankt
Petersborg natten igennem, og kiggede på
vindmåleren for at se, om vinden aftog
som lovet, det gjorde den ikke.
På reden ud for Kronstadt lå ca. 30 store
skibe for anker, så her havde vi også megen glæde af AIS’en.
Vi nærmede os hastigt Kronstads lyshav,
mens det endnu var mørkt. Der er et lille
hul, man skal igennem for at komme ind i
yderhavnen til Sankt Petersborg.
Vi kunne ikke skelne det ene lys fra det
andet og surfede i de store bølger kun
efter kortplotteren ind mod lyshavet. Heldigvis ramte vi rigtigt og kom gennem
indsejlingen i Kronstadt.
Inde bag Kronstadt er det et hav på størrelse med Køge bugt, som skal passeres
(15 sømil), inden man når indklarerings
kajen i Sankt Petersborg.
Det var aftalen, at vi skulle ringe til vores
russiske agent Vladimir, når vi passerede

Turen havde varet ca. 16 timer.
Ved kajen lå allerede 2 danske både Mahogny og Bente P, som var i gang med
indklarering.
Vi blev hentet af en russisk pige fra emigrationen og bragt til et lokale med skoleborde, kun skibets kaptajn måtte komme
med. Her blev udleveret nogle papirer på
russisk, som skulle udfyldes.
Mens vi sad og kæmpede med papirerne,
kom Vladimir og hans datter Marina til
emigrationen, og så gik det nemt gennem
emigration og toldbehandling.
Emigration og toldbehandling tog ca. 2
timer, inden vi kunne fortsætte det sidste
stykke på ca. 1 time til River Yacht Club,
hvor vi blev modtaget af vore medsejlere,
som havde været lidt bekymrede for os på
grund af vejret.
Morniz og Incognito nåde også frem næste dag i god behold.
Anna Jensen
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Giv agt! Der skydes
Jørgen Jespersen har bladet i sin ”logbog” og fundet nogle
fornøjelige oplevelser fra ”gamle dage”.
Havneø Mågen inviterede d. 20-11-19 til
et lille kursus arrangeret af Søsportens
Sikkerhedsråd, i forbindelse med sejl sikkert kampagnen. Dagens foredragsholder
var Søren Holst-Sørensen. Det var de 2
samvirkende klubber på Mågen samt Greve Sejlklub, der havde fået ideen. Interessen havde også nået SKB, hvorfra der var
flere medlemmer.
Inden foredraget begyndte, delte Søren
forskellige pjecer ud omhandlende sikkerhed til søs.
I den forbindelse fik jeg en lille snak med
Søren om den pjece, der tidligere omhandlede skydebaner og felter for Hæren,
Hjemmeværnet og Forterne. Pjecen indeholdt telefonnr. til skydebanerne, samt
hvornår man kunne forvente, der var
skydning. Jeg fik den oplysning, at den
ikke udgives mere, men at den findes på
en App: ”SejlSikkert”. Vi, der i mange år
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har sejlet i Køge Bugt, husker, at der var
udlagt gule specialbøjer ud for Kongelundsfortet.
Mosede Fort og Stevnsfortet samt Hjemmeværnets skydebaner skulle man tage sig
i agt for. Ligeledes var der steder med
skydning med torpedoer mod slæbemål.
Et sådan sted ankom jeg til, netop som
skydningen var ophørt. En historie, jeg
hørte, omhandlende en sejler, der i svag
vind sejlede ind i et skydefelt ved Stevnsfortet. Skydningen blev standset, og en
motorbåd blev sendt ud for at få båden
væk i en fart. Længere tilbage i tiden var
der også et kystbatteri i Hvidovre, på
Tårnfalkevej og Batterivej, som ligger
inde i et villakvarter omgivet af voldgrave
og var en del af Københavns kystforsvar.
Allerede som dreng blev jeg bekendt med
advarsler for skydning. Når vi skulle besøge familien på Amager, blev jeg sendt ud
til slusen i København, for at se om
der var hejst en
kugle i flagstangen.
Var den oppe kunne
slusen ikke passeres, og vi skulle
over Rådhuspladsen, Knippelsbro og
Amager Landevej,
det tog flere timer.
At der blev skudt,
var man ikke i tvivl
om, idet kanonerne
bragede over Amager Fælled og Kal-

vi ikke forstyrre. Jeg var
den første der vågnede
næste dag, stod ud af teltet
og strakte mig i morgensolen. Havet lå spejlblankt,
det ville blive en dejlig
dag på vandet. Jeg så op
og ned langs kysten og
drejede blikket ind mod
land, og så en flagstang
med en signalkugle i toppen. Vi er aldrig kommet
så hurtigt fra en lejrplads,
så pas på hvor du smider
ankeret, når det er mørkt.
vebod Fælled. Når vi var på lystsejlads i
Kalveboderne, som dengang var noget
større, kunne det ødelægge lidt af fornøjelsen.
At man som søfarende skulle tage sig i
agt, blev mine rokammerater og jeg mindet om en eftermiddag, vi skulle passere
Lynetteløbet i København. Trekroner Fort
har et vedhæng, som er en stenmole, der
går ind mod Lynetten, og ud for denne
ligger Refshalen. Småbåde må ikke benytte Kronløbet, men benytte sideløbene.
Lynetteløbet var spærret af noget, der
lignede en bro, men vi kunne sagtens med
vores små både komme under. Da vi nærmede os, så vi en løjtnant inde på Lynetten nærmest gå i panik, springe ned i en
motorbåd for at forhindre os i at komme
nærmere. Vi kunne skønne, at vi ikke var
velkomne, men unge mennesker tager det
ikke så tungt, når man skal en lille tur
langs Amager Strand i en lille båd.
På en ferietur sidst i august var vi blevet
forsinket af dårligt vejr, derfor roede vi
langs kysten, til vi ikke kunne se mere,
gik i land og slog teltet op et tilfældigt
sted. Ved nærmere eftersyn kunne vi se en
flagstang, så der var nok et hus, dem ville

I 1962 lå vi i lejr på Mosede Klint i pinsen. Pinsedag var vejret meget fint, derfor
tog vi en rotur langs kysten mod Køge. Da
vi om eftermiddagen var på tilbagevejen,
og ud for Ølsemagle Strand, 300 fra kysten, lød der et plask i vandet, en vandsøjle rejste sig i bagbords side en meter fra
mig. Alle 3 havde vi set mange cowboy
film med John Wayne, så vi var helt klar
over, hvad dette var. Årerne kom i omdrejninger som møllevinger i stormvejr.
Farten var ca. 12 km/h på båden, og skuddene kom som en haglbyge over os og
slog ned til styrbord, derefter en pause og
så en serie skud bag båden. Det hele varede ca. 1,5 minut, men vi var nu uden for
skudvidde, og alt var stille. Vores første
tanke var en skydebane, men Pinse søndag
sidst på eftermiddagen? Med vores fart
havde vi bevæget os ca. 300 m, og så brede skydebaner har jeg aldrig set. Hvad
kunne det så have været??
Der er heldigvis ikke mere skydning i
Køge Bugt, men de som sejler ferietur i
ukendt område, vil jeg anbefale at benytte
ovennævnte App.
Jørgen Jespersen
SHS - 40 år
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Havnens dag ”Vild med vand”
I samarbejde med Nordea arrangerede
Dansk Sejlunion for første gang i 2017
Havnens dag, et åbent hus arrangement i
de danske havne på en fælles dato. Under
titlen ”Vild med Vand” blev interesserede
inviteret til at besøge Hundige Havn
(nuværende Greve Marina) for at møde
havnens sejlere. Der var desuden mulighed for at få en tur med en sejlbåd eller
motorbåd i Køge Bugt.
På land var der etableret boder, hvor der
var loppemarked og udstilling fra lokale
handlende, bl.a. sejlerudstyr fra Bauhaus.
Der var også salg af Tupperware.
Et stort tilløbsstykke var et bassin med
krabber og fladfisk, som man kunne få lov
at røre. Der var også oppustet en kæmpe
stor hoppe- og rutsjeborg til fri benyttelse
og i klubhuset var der mulighed for børn
at male billeder med akrylfarver.
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Greve Beredskab mødte op med en brandbil og udlagde slanger med strålespidser,
så børn kunne skyde til måls mod en stor
skydeskive med klapper, der åbnede sig,
hvis man ramte dem. Til glæde for store
og små, kørte der et lille tog mellem de to
havneøer, så alle gratis kunne blive transporteret mellem Hejren og Mågen
Fiskerne røg friskfanget fisk, en delikatesse, der hurtigt blev udsolgt. Der var også
mulighed for at købe is, popkorn og pølser.
I klubhuset var der om aftenen grillfest og
underholdning med levende musik.
Vild med Vand var så stor en succes, at
arrangement blev gentaget i de følgende 2
år i 2018 og 2019, og er igen planlagt til
2020.
Ib Leif Christiansen

Vandet stiger, hvad gør vi?
Vi har hørt det så tit. Passer det, at Moder
Jord går amok? Hvad gør vi? Kan vi overhovedet gøre noget? Bliver havnen oversvømmet, og hvad med mit hus? Der kan i
det hele taget stilles mange spørgsmål til
det fremtidige klima.

Lad os gå langt tilbage i Jordens
historie og se på temperaturen
her på Jorden, igennem de sidste
11.000 år.

År nul (eller i dag) på den vandrette akse
er placeret til højre, og derfra går vi mod
venstre tilbage i tiden, i alt 11.000 år. Så
er vi tilbage til den seneste istid. På de
lodrette akser er middeltemperaturen gennem de forskellige tider afsat. Den samlede gennemsnitstemperatur for hele perioden på 11.000 år er cirka 15 graders Celsius. Perioder, hvor middeltemperaturen
ligger over gennemsnittet er markeret med
rødt, og perioder, hvor den ligger under,
er markeret med blåt.
Sådan en graf kan fortælle historie. Det
ses, at vi har haft en varmeperiode igennem de seneste ca. 400 år. Før fulgte en

kuldeperiode, ”Den lille Istid”. Det var på
den tid, år1658, den svenske kong Karl
10. Gustav, gik over isen fra Jylland og
belejrede København. Før det havde der
været en varmeperiode. Det var dengang,
hvor Erik den Røde i år 985 bosatte sig
permanent i Grønland.
Og så går vores søgen ellers tilbage i tiden, og vi kan se, at varme- og kuldeperioder skifter nogenlunde regelmæssigt,
indtil vi når 11.000 tilbage. Her er vi
kommet til slutningen af den seneste istid. Vi kan også se, at temperaturudsvingene inden for en given periode ligger på
omkring 1 grad, op eller ned- eller min-
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dre. Men så optræder der pludselig en
temperaturstigning på hele 4 grader. Det
er ret voldsomt. Det kan ikke skyldes
menneskelig indgriben, da befolkningstallet på den tid var uhyre beskedent.
En serbisk geofysiker, Milutin Milankovitch fandt i 1920-erne frem til, at jordens
bane omkring solen ikke var cirkelrund,
men havde en ellipseform, som kunne
skifte facon, hvilket betød at jordens afstand til solen varierer. Det har indflydelse på jordens opvarmning med det resultat, at der med mange tusind års mellemrum optræder det, vi kalder istider.
Vi kan altså konkludere, at ser vi på Jordens temperatur med historiske øjne, så
har den aldrig været konstant.

Nu stiger havet
Nu får vi det varmere, og videnskabsfolk
over hele jorden er enige om, at det skyldes et forøget indhold af CO2 i atmosfæren. Den helt store udfordring, vi står
overfor, er så at få nedbragt dette indhold.
Stigende temperatur medfører, at havet
stiger, blandt andet fordi vand udvider sig
ved stigende temperatur, og fordi isen
ved polerne smelter.

Eksempelvis steg vandet i Køge Havn
157 cm i 2017, og nåede helt op på 296
cm i 1872. Altså, næsten 3 meters forhøjet vandstand i Køge i 1872 – det var en
ren katastrofe.

Opstuvning af vand i danske farvande.
Den 4. januar 2017, indtraf der en situation, der medførte stærkt forøget vandstand
i de indre danske farvande. Situationen er
beskrevet i de efterfølgende billeder, der
er hentet fra TV2 Vejret.

Vandet fra Nordsøen blev presset ind i de
indre farvande under en kraftig vestenvind, og der skete en kraftig opstuvning i
Østersøen. Da så vinden efterfølgende
går i nordøst skvulpede vandet tilbage
(Badekareffekt), og vi fik de kraftige
vandstandsøgninger hos os.

På det første billede vises, hvor højt vandet steg forskellige steder i de indre farvande. Der vises de tilsvarende vandstigninger, under den store stormflodskatastrofe i 1872.

Det er således værd at bemærke, at den
omtalte opstuvning af vandmasserne i
vore farvande, ikke skyldes den generelle
temperaturstigning.
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Det bliver varmere, vådere og vildere
Staten har udpeget 22
kommuner, der er i
særlig risiko for store
skader ved stormflod,
herunder beliggenhedskommunerne ved
Køge Bugt. Samtidig
er kommunerne blevet pålagt at udarbejde en plan for, hvordan risikoen håndteres. Greve Kommune
har i overensstemmelse hermed også udarbejdet en sådan plan.
Af planen fremgår det, at man vurderer,
”at vejret bliver varmere, vådere og vildere”. Og på baggrund heraf, har Greve
Kommune konkluderet, at en 1000 års
hændelse i dag (vandstanden stiger 280
cm) er den hændelse, vi skal finde ud af at
sikre os imod.

Greve Kommune ønsker at sikre
sig mod en vandstandsstigning
på 280 cm.
De øvrige beliggenhedskommuner ved
Køge Bugt har nået samme konklusion,
så perspektivet er, at der ad åre vil blive
anlagt et havdige på 280 cm uafbrudt fra
Amager i nord til Køge i syd. Hvordan
agter Greve Marina mon at forholde sig
til denne kendsgerning?
Svend Röttig
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