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Formanden har ordet
ben på et ordning med
”broformænd / -kvinder”, så
nye såvel som gamle SHS’ere ved, hvor
der er en klubfælle.. Det får vi forhåbentlig
op at kører i 2021. Jeg kan kun råde til at
flage med standeren.
Antallet af møder har også været stærkt
præget af Corona-situationen, hvor vi har
anlagt forsigtighedsprincippet, hvilket har
betydet, at der kun har været afholdt et par
bestyrelsesmøder, og at det seneste fællesmøde med HBK også blev aflyst. Bladmøderne har været afholdt via Skype, hvilket
jo har været mere reglen end undtagelsen
for næsten alle møder dette år i erhvervslivet.

Kære SHS’er.
Sejlsæsonen er slut, og næsten alle både er
taget op. Det har været en sæson præget
af Corona og medfølgende restriktioner i
både rejse-muligheder og muligheder for
at samles, både i klubben og privat.

Standeren blev taget ned en lørdag i oktober uden den sædvanlige sammenkomst.
Vi var tilfældigvis en håndfuld SHS’er på
havnen den pågældende dag og fik sagt tak
for denne sæson til hinanden. Om den
sædvanlige nytårshilsen i klubhuset kan
gennemføres i år, er for nuværende usikkert, men jeg tror det ikke. Følg med på
hjemmesiden, og hold dig opdateret der.

Vi fik heldigvis afholdt generalforsamlingen og sagt tillykke til hinanden med klubbens 40 års jubilæum inden landet blev
lukket ned.
Ellers må man sige, at Corona-virussen har
præget hele sæsonen. Vi begrænsede os til
de hjemlige havne i år, bortset fra en enkelt afstikker til Ven, og aldrig har jeg set
så mange lystbåde i de forskellige havne,
vi anløb. Det kan godt være, at der har
været, og er, rejserestriktioner, men det har
haft en positiv indflydelse på antallet af
sejlere. Dette ses også på de mange nye
medlemmer i klubben, og et stort velkommen skal lyde til dem. Der arbejdes i klub-

Til afslutning vil jeg på bestyrelsens vegne
sige tak for i år til både gamle og nye medlemmer, som jeg håber, vi vil se tage aktivt del i SHS fremover.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår.
Finn

Deadline for stof til næste blad
1. februar 2021
SØFORKLARING
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Nyt fra havnen
Skarven tænker

Havnefogeden opfordrer til, at man jævnligt ser efter, hvordan ens båd har det.
Med megen blæst og skiftende vandstand
er der risiko for blafrende presenninger
for bådene på land, og de, der stadig er i
vandet, kan komme til at hænge i fortøjningerne.
Ø-udvalget har udsendt et Nyhedsbrev
med opfordring til at rydde op og sørge
for, at havnen ser pæn ud.

Jeg skal nok se efter, om
en båd er ved at synke

Bemærk, at havnen har fået opgraderet
det trådløse netværk (WIFI).
Netværket hedder: greve marina med
kodeordet: havnen2020

En tak og et håb.
Da jeg i det tidlige forår skulle have min båd på land, men ikke
kunne få den startet, sendte jeg en ”sos- mail” til en håndfuld
SHS’ere, for at bede om hjælp. Jeg skrev til sejlere, jeg vidste havde
nogenlunde samme størrelse motor, som jeg selv har. Af forskellige årsager havde jeg ikke været klubaktiv i 2-3 år, og båden havde ligget stillet lige så
længe. Trods det reagerede alle prompte og tilbød straks at hjælpe mig, og selv om motoren drillede, blev jeg ikke ladt tilbage med min motor, før problemet var løst.
Denne hjælpsomhed forbavsede mig ikke, for sådan har det altid været i SHS; alle hjælper hinanden. Trods dette blev jeg meget rørt og vil gerne have lov til at sende en tak til
de medlemmer, der på den ene eller anden måde hjalp mig, og samtidig vil jeg sende en
opfordring og et ønske til nye og nyere medlemmer om at hjælpe med til, at SHS også
fremover vil fremstå som en klub, hvor vi hjælper hinanden. Det hjælper altid at hjælpe
– man ved aldrig hvornår, man selv får brug for hjælp.
Pas på jer selv og hinanden i disse mærkelige tider.
Bedste sejlerhilsener fra Marianne
med den stridbare Grevinden
SØFORKLARING
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Stander op - Stander ned
Denne sejlsæson har på flere måder været
præget af COVID-19 situationen. Vi plejer at fejre standerhejsningen med lidt
hygge, det blev der ikke noget af i år.
Standeren kom op i al stilhed.

Bedre blev det ikke, da den her i efteråret
skulle ned. Med et forsamlingsforbud på
10 personer, var der ikke basis for en afriggerfest. Det gik igen stille for sig, standeren kom ned, om end med lidt besvær!

Set i mågeperspektiv

Heroppe er et forsamlingsforbud ikke noget problem
SØFORKLARING
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Velkommen til nye medlemmer
SHS byder velkommen til:
Steen Laursen
Rasmus Holm
Okkjær Christensen
Martin Kirk
Morten H. Nielsen
Jens Grønbech
Sammi Michael Jensen
Jon Islandi
Teddy Vendersbo
Martin H. W. Christensen
Dilek Yildirim
Ertan Cakirogin
Haki Shabini

René Mikkelsen
Jonas Andersen
Niels Jørgen Nielsen
Patrick Barrow
Mezher Abou
Daniel Danielsen
Kim Bak Schou
Ronni Henrik Simonsen
Johnny Jørgensen
Kim Præstekjær
Flemming Vikkelsø
Poul Elgaard
Valdemar Orholm Lund

Vi glæder os til at se jer på
havnen og til vore forskellige arrangementer og håber, at I må få glæde af at
være med i SHS.
Vel mødt

Vi ønsker vore læsere og annoncører
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Stille og roligt - Sikker sejlads for nye sejlere

SØFORKLARING
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Hyggekap
Årets Hyggekap blev
sejladsmæssigt en blandet affære med alt fra
for meget vind til for
lidt vind, og der måtte
aflyses 2 sejladser, i alt
blev der afviklet 19.
Desværre måtte bl.a.
den sidste Distance
sejlads aflyses p.gr.a
for lidt vind, det var en
lidt tam afslutning på
en sæson, der trods alt
bød på mange rigtig
fine aftener.

mange måske ikke har haft lyst til at sejle
på sommerferie. Det kræver ikke de store
sejladskundskaber at være med, husk det
er hyggekap, men det giver alligevel rutine og sejlerfaring, som er vigtigt at have.

Der har i alt været 34
både med i 1 eller flere
sejladser. Det ville være dejligt, hvis det var
muligt at lokke endnu
flere med. Det er en
ideel måde at få rørt
båden på, ikke mindst i denne sæson, hvor

En liste med resultaterne fra de enkelte
sejladser findes på vores hjemmeside:
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2020
Jørgen Lind

Var det derfor de sejlede så langsomt???
Se n so m mer en
her budt på et
lidt usædvanligt
problem
for
mange sejlere i
Køge Bugt, ikke
mindst de, der
sejler
kapsej- særlig gunstige. De har især sat sig på prolads.
peller, aksler. Det hæmmer farten ved almindelig sejlads og kan gøre det næsten
B etin g els er ne umuligt at sejle for motor.
for begroning af
rurer har været Jørgen Lind
SØFORKLARING
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Kølhaling
Andet sted i bladet er det nævnt, at vores
både i år har været angrebet af rurer. Det
fik mig til at tænke på, hvad man gjorde i
de store sejlskibes tid før, man havde begroningshæmmende bundmaling og tørdokke. De blev kølhalet, og hvordan gjorde man det? Jeg har fundet en lille forklaring, som citeres her:

Ordet kølhaling har imidlertid også en
anden betydning, og den er noget mere
dramatisk. Det var en straf, som blev almindelig brugt i 1500 tallet og måske helt
op til 1827. Ja, den var oven i købet lovgivet:
Kølhaling idømmes i følgende tilfælde: om
man „slåer Pust, eller Neffuehug" (3 gange under kølen) ; om man stjæler fra nogen ombord; om man går ned i krudtkammeret uden befaling (en å to gange under
kølen) ; om man går med tændt lys ind i
krudtkammeret (3 gange) ; om man kaster
mad eller øl overbord; om man overfalder
kok eller kældersvend med ukvemsord ;
om man forurener redskaber eller skyts.

Kølhaling, overkrængning af et skib, således at den ene skibsside ned til og med
kølen bliver fri af vandet og tilgængelig
for afrensning, kalfatring og reparation.
Kølhaling, der var almindelig brugt i
sejlskibstiden, foretages ved at anbringe
svære taljer mellem undermasternes toppe
og land og dermed hale skibet over på
siden.

En beskrivelse af selve den noget barbariske straf, som er kendt helt tilbage i vikingetiden, er refereret her:
Er forbrydelsen stor, kølhales den dømte.
Man binder et reb om livet på ham og
binder en svamp, dyppet i olie, over hans
ansigt og ører. Derpå hænges vægte i et
stærkt bælte eller reb, som er anbragt
midt om hans krop. Et andet stærkt reb
drages under skibet, han fastbindes dertil
ved bæltet og kastes i søen på den ene
side, trækkes under skibet og atter op på
den anden side. Man hænger vægte på

Metoden forårsager uheldige kraftpåvirkninger på skrog og rigning, så man foretrækker at doksætte skibet, hvis muligt.
SØFORKLARING
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ham, for at han kan synke, så han ikke
støder mod kølen eller skibets skarpe
kanter. Denne straf gentages ofte flere
gange, og ikke sjældent brækker delinkventen derved arme og ben eller omkommer måske derved.

For mindre svære forbrydelser har man
en lignende straf, som man kalder at
falde eller løbe fra råen. Forbryderen
bliver sat på en spage, hvortil der er
befæstet et jolletov, som igen fører til
skibet gennem en blok under storråens
nok. Forbryderens lænder bindes til spagen og hans hænder over hans hoved til
jolletovet, som fører gennem hans ben.
Man haler i dette tov og trækker ham op
under råen, derpå slipper man det på én
gang og lader ham falde i vandet. Undertiden binder man også kanonkugler
til hans fødder, for at han kan falde så
meget des hurtigere og synke dybere.
Denne straf fortsættes flere gange.
Jørgen Lind

Moderne kølhaling

SØFORKLARING
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Tordenskjolds Undercup
Vores sejlklub SHS blev stiftet i 1980, så
der har været store planer, om at fejre 40
års jubilæet. Det er desværre ikke blevet
til noget på grund af - ja, det ved vi alle.

skriftlige spørgsmål eller en såkaldt TTS
’Tordenskjolds Terning Spil’. Der var
brug for opfindsomhed, snilde og lidt held
for at vinde, alle kunne være med.

Men det skal ikke forhindre, at vi ser lidt
tilbage på de første år af klubbens levetid.
Det kunne måske være af interesse for de
mange nye medlemmer at få et lille indblik i nogle af klubbens aktiviteter dengang.
Hovedformålet var selvfølgelig at skabe
rammer om det at sejle og have det hyggeligt med hinanden - som det også er i
dag.
Som omtalt andet sted i bladet har vi
f.eks. i dag en Hyggekap. Sådan en opfandt vi allerede i klubbens første år,
1980. Da kaldte vi den Tordenskjolds Undercup, fint skulle det lyde!

Og dermed er vi tilbage til det fine navn,
Tordenskjold. Det var egenskaber som
kendetegnede ham, og han er vel en af
vores mest kendte søhelte. Da han yderligere har ”sponsoreret” præmien, en platte
(underkop), hvad kunne så være mere
naturligt. Til den knytter der sig en historie, som er gengivet på næste side.
Historien er første gang bragt i SØFORKLARING, September 1980. Når vi har
valgt at trykke den igen, er det også for at
hædre Tordenskjold, der døde for 300 år
siden. Han blev dræbt i en duel med
oberst Axel Staël von Holstein d. 12. november 1720.

Fregatten Hvide Ørn
Det var meget utraditionelt, selvfølgelig
skulle vi sejle, men ikke nødvendigvis
hurtigst. Det kunne være at pejle sin position i forhold til de nærmeste nabobåde,
og så sammenligne med deres pejlinger.
At komme over målstregen tættest på et
bestemt tidspunkt o. lign. Det kunne også
være, at vinderen først blev fundet efterfølgende på land ved ringspil, boldkast,
SØFORKLARING

I de kommende numre af SØFORKLARING vil vi bringe flere klip fra de første
årgange af bladet. Til glæde for dem, der
stadig kan huske det, og for dem, der gerne vil kende lidt til historien.
Jørgen Lind
Næste side
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Fra Tordenskjold’s
erindringer

han havde oppebåret sine 4 rigsdaler. En
svag metallisk klang inde fra land vederkvægede hans spændte forhåbninger.
I præstegårdshaven sad den ærværdige
pastor tålmodigt og ventede på sin
fornemme gæst, da stilheden med et
flængedes af et øredøvende spektakel fra
kirkeklokken. I næste øjeblik fandt pastoren sit smukke ornat aldeles overdænget
og tilsmudset af ituslået porcelæn. Midt
på bordet blandt de knuste skår lå en
bronzeflig fra tårnets klokke.
Trods det fæle postyr glædede den
gamle præst sig i sit inderste, thi da vidste
han, at han om føje tid skulle gense sin
gode ven.

I det herrens år 1719 var den danske flåde under anførelse af søhelten Peder Wessel(1690-1720) i
folkemunde kaldet “Tordenskjold”
på vej fra Marstrand mod Kjøge
for at proviantere med bl.a. den på
den tid så gode og mangfoldige
danske sild.

Da Tordenskjold kort efter gjorde sin
opvartning i præstegården, blev han modtaget af præsten med ordene: Om I end
kommer silde min gode Peder Wessel, er
I ventet med stor glæde. Og om I ej så
højenlydt haver Jer ankomst angemeldt,
da være I buden en “lille sort!”
Tordenskjold svarede da: “Hvo intet
vover — intet vinder! Haver I end kun en
underkop, min gode pastor, så varer drikken desto længere!”

Flåden nåede ud for den lille flække ved
Hundige og måtte her ankre op på grund
af hårdt vejr og ligge for svaj i tvende
dage. Da stormen havde lagt sig, hidkaldte Tordenskjold sin bedste kanonér,
som han befalede at melde præsten i
Kjøge by sin snarlige ankomst.

Ifølge troværdig kilde skulle præsten
derefter have beskænket sin gæst i bemeldte underkop, som Tordenskjold siden
bevarede som et kjært minde.
Denne beretning er overleveret
“Søforklaring” af en af de lokalt boende
og absolut troværdige skippere, som vi
takker for denne interessante tilføjelse til
Kjøge Bugts lokalhistorie.

“Om du gør dit arbejde vel, da ere disse 4
rigsdaler dine”, sagde Tordenskjold. Kanoneren, som ej fattedes råd, lagde en
kugle i en af de trepundige styrbords kanoner — sigtede på klokketårnet og
fyrede. Braget tordnede ud over bugten
og fortonede sig i det fjerne, mens den
brave kanonér spændt lyttede efter, om
SØFORKLARING
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Har du været på Saltholm? Nå ikke….
Havn
Nordskoven
Barakkegården
Museum

Vi har nok alle fra en flyvemaskine under
landing til Kastrup set ned på denne mærkelige flade ø, og følt os tiltrukket af at se
den nærmere efter. Den ligger jo ikke så
langt fra vores havn i Hundige. Tager man
tidligt af sted, kan man nå det på en
dagstur og være tilbage tidligt på aftenen.
Eller hvis man er i Øresund på vej hjem
holde en pause i havnen på Saltholm.

på et lag af kalk og flint. Jeg var sidst på
øen for ca. 6 år siden, da var man i gang
med at udvide havnen og uddybe, så man
lover mindst 1,5 m, og der er nu plads til
lystbåde. Der skal også tages hensyn til
den pram, der står for dyretransporterne,
som dog mest foregår forår og efterår.
Saltholm er 7,5 km lang og 2,5 km bred
og består for det meste af strandenge. Højeste naturlige punkt er 2 m, men der er
kunstige forhøjninger, som dyr kan søge
tilflugt på, når øen oversvømmes, hvad
der sker med mellemrum. Der har været
nogle få større gårde gennem tiden, men
dem, der var på østsiden, ligger i ruiner.
Der er også en del mindre huse, som benyttes af sommergæster. En ruin af et
mindre hus bruges som et lille museum,
hvor der er borde og bænke, så man kan
nyde madpakken. Drikkevand skal man
selv medbringe, og der er kun et enkelt
lokum på havnen. Der har været kro på
Holmegården, men den er lukket for ca.
25 år siden. Kroen var kendt for sine æggekager fremstillet af mågeæg .

Landgang må kun foretages ved Barakkebro. Herfra og til Holmegård må man færdes hele året. Det er tydeligt markeret med
et hegn og en låge, resten af øen er fredet
fra 1.- 4. til 15.- 07.
Besøg på øen er nok bedst på en god sommerdag med høj blå himmel, så man kan
se Københavns skyline i horisonten. Jeg
har selv været der 5 gange, sidst med en
fiskekutter fra Kastrup Lystbådehavn. Det
var tidligere en ret primitiv havn, som
egentlig ikke var beregnet til gæster, men
til ind- og udskibning af kvæg, heste mm.
Der var en spunsvæg af jern med en lejder, man skulle opad ca. 2 m. Sejladsbeskrivelser har jeg aldrig fundet, men indsejlingen var markeret med orange flydere
i vandet, og så er det bare at komme på
den rigtige side af disse. Jeg skal hilse og
sige, at grunden er ret hård, idet øen hviler
SØFORKLARING

På øens nordøstside er der noget, der ligner skov, og ved hegnet til Holmegården
er der en lille kirkegård for de lokale beboere gennem tiderne .
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Saltholm er omtalt i skriftlige kilder tilbage i 1200 tallet og har haft skiftende ejere
siden. Kong Christian 2 tildelte de hollandske bønder ejerskabet få år inden han
drog i landflygtighed, men inden århundredets udløb var de danske bønder utilfredse med hollændernes fortrinsret, som
derefter blev ophævet. Således er det gået
frem og tilbage gennem tiden.
Men i 1870erne købte landmændene på
Amager øen af staten , dannede Saltholms
lavet med ca. 200 aktionærer, og dette
ejerskab er stadig eksisterende.

Militært har øen også været brugt. Der har
været anlagt kystbatterier over mod amagersiden i forskellige perioder. Mange
engelske søfolk, der blev dræbt under
englandskrigene, blev begravet her, men
kirkegården er nu fjernet . Som et af de få
lande i Europa anlagde man på Saltholm
forsvarsværker under den russisk- japanske krig. Et kystbatteri, som ligger der
endnu, men er privat ejet, er fra 1. verdenskrig. Det er placeret midt på øen og er
vendt mod Amager. I den sammenhæng
blev der anlagt en smalsporet jernbane fra
Barakkebro til batteriet. Sporene er der
ikke mere, men det ses tydeligt, hvor det
lå, idet der er en rimelig plan vej, hvis
man skal ud på den sydlige del af øen. Jeg
har set et billede af skolebørn, der benyttede skinnerne til at køre til og fra skole
på en jernbanevogn tilrigget med et sejl .

Gennem tiden har der i perioder boet mange mennesker på øen hele året. Nogle gravede kalk, andre arbejdede i landbruget,
men det har skiftet meget, og i dag er der
kun 2 personer, der bor der hele året .
Kalk gravningen har været ophørt i perioder idet bønderne var meget misfornøjede
med de store huller, som blev efterladt til
stor fare for de løsgående dyr .

Den har selvfølgelig også kunnet stages frem, det har været bedre end at gå på
en ujævn eng. I 1940-45 var tyskerne også
på øen og anlagde forskellige befæstninger. Jeg har læst, at den nordlige del af
øen blev brugt til træning i at nedkaste
bomber fra fly. Det skal nok passe, idet
der er mange runde vandhuller dér.

Som jagtområde har øen været attraktiv
idet mange svaner ikke kunne flyve i en
periode. Dette blev udnyttet af hoffet i
København. Historiske beretninger omtaler, at der i 1700 årene var jagter, der tog
alt, hvad man kom i nærheden af, for at
fylde forrådskamrene .

Hvis dette har vakt din interesse, så rigtig
god tur til Saltholm, eller hvis du kommer
forbi, er 2-3 timer nok til at få et indtryk
af øen.

Da pesten i 1709 kom til Danmark, blev
der oprettet en karantænestation på øen
for folk, der skulle til København. I 40
dage skulle de opholde sig der, så de har
næppe frivilligt taget derover bagefter.
SØFORKLARING
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Spørgeskema
I foråret påbegyndte vi en undersøgelse af
SHS medlemmernes interesser for klubben. Desværre blev den ikke helt så omfattende som ønsket, men de stikprøve
informationer vi fik, kan dog nok bruges
til at se på hvilke ideer, der kan arbejdes
videre med.

Bladet SØFORKLARING har lige siden
klubbens start udkommet 6 - 4 - 3 gange
om året, men det er dyrt og krævende, så
forsøgsvis blev det i Maj udsendt elektronisk og igen med dette nr. Der synes at
være interesse for, at en elektronisk udgave vil være helt acceptabel og vil blive
læst. Suppleret med Nyhedsbreve, når der
er vigtige info med kort varsel, kan det
være fremtiden.

En væsentlig ting er, at vi kender hinanden og ved, hvem der er SHS’er på vores
egen bro. Der kunne være en ”broformand”, som kan hjælpe, specielt nye
medlemmer - dem er der mange af - med
at komme godt i gang med praktiske ting,
som f.eks. hvordan havnen fungerer. Alle
sejlere hjælper selvfølgelig hinanden, og
godt naboskab er essentielt.

Klubaftener med et tema, 1. hjælp, knob,
søvejsregler o. lign. synes der at være
interesse for.
Kommentarer til ovenstående med andre
ideer og forslag er meget velkomne.
Skriv til:
http://sejlklubbenhundigestrand.dk/?
page_id=168

I den forbindelse er det derfor også vigtigt
at vide, hvordan vi kommunikerer med
hinanden, hvordan bestyrelsen får sine
meddelelser bedst muligt ud til alle, og
hvilke former for sociale og teknisk orienterede møder, der ønskes.

SØFORKLARING

Så vil det blive taget op i bestyrelsen
Jørgen Lind
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Aktivitetskalender 2021
31. december

Nytårskur - afventende

5. marts

SHS Generalforsamling

10. april

Standerhejsning

Café Mågen
Café Mågen holder åbent
fra kl. 05.30 til kl. 20.00 alle hverdage
fra kl. 8.00 til kl. 20.00 i weekend’er og helligdage
Vi sørger for mad og drikke til havnens sejlere og andre brugere:
smørrebrød, dagens ret (dansk mad), små lune retter m.m.
se opslag i caféen.
Vi lytter til jeres ønsker. Ring, hvis I har spørgsmål.
Dagens ret - også fredag - og som sædvanlig stegt flæsk med
persillesovs hver onsdag.
Café Mågens tlf. Køkken: 93 94 72 70 , Ebbe: 93 92 72 70
Se nyheder på facebook: greve marina - café mågen
SØFORKLARING
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