
Medlemsmagasin fra Dansk Vega Klub.     Nummer 1 , februar 2021 

Eftertryk eller kopiering kun efter  aftale 

Deadline for næste nummer 15 april 2021 

Hvor er der længe til…. 



Formanden har ordet. 
Kære medlemmer, I har nok læst den tidligere udsendte 

meddelelse vedrørende vores General Forsamling, hvis 

ikke så læs den lige før I læser videre. 

Inde på Christiansborg og de omliggende øer derinde, 

sidder der mennesker som skal tage nogle svære beslut-

ninger omkring vores sameksistens. Disse falder ikke altid ud til vores for-

del i øjeblikket, så tålmodighed krydret med optimisme er vores vej frem 

til en god sæson. Dette forår vil atter byde på en klargøring af vores skibe, 

hvad vejret vil vise kan kun tiden og oplevelsen fortælle os. Hvad har I 

planlagt i år? En tur til Anholt, et ottetal omkring Fyn og Sjælland, besøge 

alle lokalhavne indenfor 10-15 sm, alle har noget de vil eller skal, hvad 

skal du? Fortæl om jeres planer, skriv en note om det og send den ind til 

Vega Nyt (vega-bladet@albinvega.dk). 

Jeg ved hvad jeg gerne ville: Hvis alt går som præsten prædiker og vi kan 

lov til omgås lidt, ville det så ikke være hyggeligt at mødes over en hel-

stegt pattegris et sted i landet omkring uge 28. 

Dem der kunne tænkes at deltage, send en mail (ikke forpligtede) til for-

manden@albinvega.dk 

Ideer til mulige mødesteder: Ebeltoft, Kerteminde, Kalundborg, Sjælland 

Odde, Helsingør, eller dit forslag 

Vil du mødes med andre der sejler VEGA? Er du typen, som gerne giver 

en hånd? Ville det ikke være både rart og hyggeligt, at bruge lidt tid sam-

men med andre ligesindede? Vil du godt ofre lidt tid til fællesalteret? Kun-

ne du en gang imellem selv bruge en extra hånd? Vi har gjort os tanker i 

bestyrelsen, og et medlem har været med til at anspore os. Ideen går på i 

sin enkelthed at sætte medlemmerne lokalt, i forbindelse med hinanden. 

Ikke en klub i klubben, men en område Kreds, hvor der er en koncentrati-

on af Vega’er. 

Nogle Vega ligger lidt ensomt, men de bliver ikke udelukke af den grund, 

snarer tværtimod. 

De medlemmer jeg har talt med omkring dette, var ikke uimodtagelige 

tværtom, så lad os komme i gang. 

Bestyrelsen vil udsende en invitation til de enkelte kommende kredse og 

Dansk Vega Klub 
Formand 
Robert Hansen 
formanden@albinvega.dk 
V2258 @last (at last) Holbæk marina 
 
Kasserer / Næstformand 
Niels Engell 
kassereren@albinvega.dk 
V2268 Disse Holbæk marina 
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Torben Jensen 
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Albin82 MS Simba Køge 
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Søren Nerup 
vegateknik@albinvega.dk  
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John Johansen 
webmaster@albinvega.dk 
Vega-bladet@albinvega.dk 
V2106 Knas Kulhuse 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Henning Böhm 
 
 
Dansk Vega Klubs adresse: 
DANSK VEGA KLUB, c/o Robert Hansen 
Elverdamsvej 66, 4060 Kirke Såby  
 
Bankkonto: 
Danske Bank 
Regnr.: 9570 Kontonr.: 1307 62 43 
SWIFT: DABADKKK 
IBAN: DK6730000013076243 

være behjælpelig med at skabe de nødvendige kontakter. 

Tanker til hvordan Danmark kunne inddeles på: 

Vestlig og Østlig Limfjord, Nord for Grenå, Køgebugt, KBH, Skovshoved og opefter, Sydsjælland, De forskellige fjorde, 

trekantområdet og Århusbugt. 

I den forbindelse kunne det være rart, om I vil opdatere jeres hjemhavn. I finder de oplysninger vi har om jer, hvis I log-

ger ind på hjemmesiden (medlemslogin), og klikker på Medlemsliste 20/02-2021. Hvis der er noget der skal rettes, så 

skriv en mail til formanden@albinvega.dk. 

På grund af den udsatte GF foreslog bestyrelsen et uændret kontingent på 250,- kr., med sidste rettidige indbetaling den 1. 

april. Dem der indbetaler til tiden, modtager en lille overraskelse fra Klubben. Indbetalingen bedes ske til klubbens konto 

i Danske Bank: 

reg.nr. 9570, konto 13076243 eller på MobilePay 28954035. 

NB: Husk at angive jeres Vega-nummer på indbetalingen. 

Jeres formand. 
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Søspejderne i Vordingborg 

I  sidste nummer af VegaNyt lovede vi, at få taget 

lidt billeder af overdragelsen, af de donationer af 

sejl I var så venlige at sørge for. Desværre har Covid-

19 endnu en gang stukket sit grimme fjæs frem og sør-

get for, at det ikke kunne lade sig gøre. MEN heldig-

vis har giverne selv fundet på muligheder for at få sej-

lene leveret til spejderne. Fra Vegaklubben skal lyde 

1000 tak for hjælpen til giverne. Vi håber stadig på, at 

vi på et senere tidspunkt kan fortælle lidt mere fra 

Sydsjælland. 

 

Forsidebilledet….. 

viser et af vores vidunderlige skoleskibe, nemlig 

Georg Stage. ”KNAS” mødte Georg Stage en herlig 

sommerdag på Isefjorden. Georg Stage kommer ofte 

et smut forbi Isefjorden, som noget af det første på det 

ene af årets to togter. 

G eorg Stage er en tre-mastet fuldrigger, verdens 

ældste civile skoleskib, som siden 1882 har uddannet 

skibsassistenter. Eleverne er i alderen 17½ til 22 år. 

Uddannelsen varer 20 uger, og eleverne bor på skibet. 

Der er 63 elever ombord, og skibet kan sejle to togter 

årligt. Uddannelses- og forskningsministeriet har på-

baggrund af oplysninger fa Danmarks Statistik gen-

nem en årrække opgjort elevernes ledighedsprocent til 

ml. 0,5 og 1 procent to år efter endt ophold. 

Skibsreder Frederik Stage fik ideen til at bygge et sko-

leskib i slutningen af 1800-tallet, fordi handelsflåden 

manglede gode søfolk. 

Skibet er opkaldt efter Frederik Stages søn, Georg, 

som døde af tuberkulose i 1880 blot 23 år gammel. To 

år senere var stiftelsen ’Georg Stages Minde’ og sko-

leskibet, opkaldt efter sønnen, en realitet. 

Stiftelsens formål var det samme dengang, som det er 

i dag. Nemlig ”at give unge mennesker, der ønsker at 

fare til søs, den første undervisning i praktisk sø-

mandsgerning om bord i et dertil bestemt skoleskib”. 

Georg Stage er verdens ældste, civile skoleskib og et 

forbillede for mange andre skibe. Det er også verdens 

eneste uafhængige skoleskib, fordi det ikke tilhører en 

skole på land ligesom andre skoleskibe. 

Sommeren 1882 sejlede skibet for første gang. Siden 

har det været på togt hver sommer og givet mange un-

ge en søfartsuddannelse. Faktisk var eleverne i begyn-

delsen ret unge – kun mellem 14 og 15 år. 

Det første skib sejlede indtil 1934, hvor det blev be-

sluttet at bygge et nyt skoleskib. Det nye skib blev 

større, bredere og mere rummeligt, og er det skib, der 

sejler i dag. 

Kilde: www.georgstage.dk 

Forsidebilled: John ”KNAS” Johansen Vega 2106 
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..mere om Georg Stage 

Ny analyse: Skoleskib samler frafaldne un-

ge op og hjælper dem på ret køl i livet 

70 procent af eleverne på skoleskibet Georg Stage har 

en afbrudt erhvervs-eller gymnasieuddannelse bag sig, 

når de går ombord. 15 år efter har 8 ud af 10 en ud-

dannelse ud over grundskoleniveau, viser analyse fra 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det er den første 

grundige analyse, der er foretaget af, hvordan det går 

eleverne på verdens ældste skoleskib. 

KLAUSULERET TIL TORSDAG 2. NOVEMBER 

KL. 5. 

Skoleskibet Georg Stage er i sjælden grad i stand til at 

få unge, der har slået sig på uddannelsessystemet, til-

bage i arbejde eller uddannelse.70 procent af eleverne 

har ellers afbrudt mindst en uddannelse på enten gym-

nasialt niveau eller på erhvervsuddannelserne, når de 

går ombord på Georg Stage. Men 15 år senere har 8 

ud af 10 elever fået en uddannelse ud over grundsko-

leniveau. 

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har ud-

arbejdet den første gennemgribende analyse af, hvor-

dan elever på skoleskibet Georg Stageklarer sig senere 

i livet. 

De tidligere elever fra Georg Stage klarer sig markant 

bedre sammenlignet med, hvordan unge uden uddan-

nelse typisk klarer sig. Eleverne fra Georg Stage får i 

højere grad en uddannelse og havner sjældent på of-

fentlig forsørgelse. Det betyder flere skatteindtægter 

og færre offentlige udgifter til overførsler, konklude-

rer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  

"Georg Stage er et kongeeksempel på det, vi tit går og 

famler efter.Georg Stage har fat i noget, som ser ud til 

at være den rigtige medicin, når det gælder om at 

hjælpe de unge videre i livet," siger analysechef Mie 

Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  

Milliongevinst for samfundet 

Når eleverne fra Georg Stage klarer sig godt i forhold 

til at få en uddannelse, betyder det at samfundet har 

udsigt til milliongevinster gennem de unges liv. At få 

en uddannelse giver nemlig bedre tilknytning til ar-

bejdsmarkedet og højere indkomst gennem livet, kon-

kluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der videre 

skriver: 

"At de tidligere elever fra Georg Stage ofte er i løn-

modtagerbeskæftigelse og sjældent havner på kontant-

hjælp eller dagpenge, giver en positiv samfundseffekt 

i form af ekstraskatteindtægter og færre offentlige ud-

gifter til overførselsindkomster. Typisk vil den samle-

de effekt på de offentlige finanser liggerpå 200-

300.000 kr. om året, hver gang visomsamfund får flyt-

tet en kontanthjælps-eller dagpengemodtager til be-

skæftigelse." 

Absurd at regeringen vil spareGeorg Stages direktør 

Asser Amdisen glæder sig over analysens konklusio-

ner. "De bekræfter fuldstændig det billede, vi selv har 

af de unge, vi uddanner. Sagt på godt dansk, så tjener 

vi penge til staten, hver gang vi sejler på togt. De unge 

kommer i land med nye kompetencer og tro på sig 

selv, og det blå Danmark skriger på deres arbejds-

kraft." 

"Derfor er det også fuldstændig absurd, at regeringen 

nu vil spare det ene af vores togter væk. Vi bruger ik-

ke en krone på markedsføring, for de unge står i kø for 

at komme ombord," siger Asser Amdisen. 

Han mener, at regeringen må lade handling følge ord 

og peger på, at den ansvarlige minister, forsknings-og 

uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen 

med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

mens de var i opposition sammen udgav bogen med 

den lange men umisforståelige titel:  

Lad os sammen åbne døren for det næste storekapitel i 

velfærdssamfundets historie. Lad os give alle børn en 

fair chance. Det betaler sig at investere i mennesker. 

"Her er en unik mulighed for at tjene nogen af de pen-

ge tilbage, som coronaen koster samfundet. Samtidigt 

får Forsknings-og Uddannelsesministeren ikke i denne 

valgperiode nogen mere oplagt mulighed for at vise, at 

hun faktisk mente, hvad hun skrev. Besparelsen, som 

koster Georg Stage dobbelttogtet, er heldigvis en fejl, 

som regeringen nemt kan rette op på inden den endeli-

ge finanslovsaftale bliver indgået. Og det er kun 3 

mio. ekstra næste år og 8 mio. årligt i årene efter, som 

der skal afsættes for at staten kan tjene de ekstra penge 

fremover " siger Asser Amdisen. 

Kilde: Pressemeddelse fra georgstage.dk 

Analysens fulde omfang kan læses på Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråds hjemmeside AE.dk 

Den foreløbige togtplan for Georg Stage starter med et 

par dage på Isefjorden, og så går det ellers derudaf på 

de vilde våger. Du kan finde den fulde plan på: 

Www.georgstage.dk/togtplaner 
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D a det på nuværende tidspunkt ikke, ser særligt opløftende ud med hensyn til, at kunne afholde den 

planlagte generalforsamling 6. marts som tidligere annonceret, så genudsender vi her klubbens regn-

skab/budget, så I alle kan se resultatet. Regnskabet er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til general-

forsamlingen. Skulle der være nogen have spørgsmål til regnskabet, er I naturligvis velkomne til, at rette hen-

vendelse til kassereren Niels Engell. Det gøres nemmest med en mail til: kassereren@albinvega.dk.  
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Sommertogt 2020
Tekst og billeder: Søren Nerup V2060 Havheksen af Holbæk. 

2020 har været et helt igennem 

usædvanligt år. Et pandemisk år 

med nedlukninger, rejserestriktio-

ner, afstandskrav og massere af 

sprit på hænderne. Vejret har også 

været usædvanligt. Et af de varme-

ste somre overhovedet. Juni var 

varm og solrig. Juli blæsende og 

regnfuld. August varm og solrig.  

Sommertogtet var i år delt op i 4 

dele og strakte sig over 8 uger i alt. 

Jeg startede alene den 23/6 med at 

sejle fra Holbæk mod Kalundborg, 

over Skansehage, Sejerø og Langør. 

En tur på godt 90 mil i det det mest 

pragtfulde sommervejr, sol og jævn 

vind fra omkring øst. Den bedste 

start man kunne ønske sig. 

Havheksen og jeg skulle mødes 

med Helle den 28/6 i Kalundborg. 

Her ligger togstationen lige ved 

havnen. Ideelt til påmønstrings. 

Centralt midt i Danmark.  

Her ændrede vejrmeldingen sig dra-

matisk – regn og blæst de næste 

mange dage. Hvad gør vi så -- hvor 

kan vi blæse inde i flere dage – I 

Odense kan man sagtens bruge fle-

re dage på sightseeing. Fortøjnin-

gerne blev kastet. Vi havde en fin 

sejlads i frisk NV-lig vind. Ved 

Lindø værftet strøg vi sejlene og 

gik for motor. De sidste 8-10 mil er 

i en meget smal rande og alle bøjer 

skal passes omhyggeligt. Pludselig, 

i et af de sidste sving på Odense 

kanal kom en bro på tværs. Den var 

ikke på kortplotteren fra 2012. 

Odins Bro er en ny svingbro. Hel-

digvis var der et skilt med åbnings-

tider og VHF kaldekanal – intet 

problem. Vi fik en plads i Odense 

sejl og motorbådsklub i den gamle 

industrihavn og kun 15-20 minut-

ters gang fra centrum. Det bliv til 3 

dage med besøg hos venner, Jern-

bane museet, HC Andersens hus, 

Den Fynske Landsby og sightsee-

ing. 

Vejret bliv endelig bedre og længs-

len efter havet stor. 

Næste stop Bogense med besøg på 

Røgeriet og så en frisk sejlads til 

Middelfart/Konge Broen. Nu æn-

drede vejrmeldingen sig igen til det 

værre. Igen meget regn og meget 

blæst i flere dage. 

Vores plan var at sejle til Åbenrå 

for at besøge vores datter. Den blev 

opgivet da barnebarnet blev sygt og 

vejrudsigten meget ringe.  

Vi måtte nytænke en ny plan i regn 

og blæst. En togtur til Esbjerg på 

familiebesøg, venner på besøg om 

bord og lange traveture langes Lil-

lebælt med paraply.  

Endelig kom en bedre vejrudsigt, 

men tiden var snart opbrugt. Helle 

skulle på sangskriver kursus på Jy-

derup Højskole og jeg være ferieaf-

løser på Metro projektet M4 i uge 

29 og 30. Kursen blev lagt øst over 

1)Røsnæs med fyr. 2)Plat læns. 3)Odense industrihavn. 4)Tivoli på havnen.  5)Tur på Odense Å. 6)Til den Fynske 

Landsby. 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

fortsættes næste side…….. 
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igen. Vinden var stadig vest/

nordvest. Ikke dårligt. 

Vi ville lægge Havheksen i Kalund-

borg i 2 uger. På vejen ligger Ende-

lave og den skal ha et besøg. Ende-

lave er nok mest kendt for dens 

mange kaniner. Vi gik en halv 

“kanino” dvs den halve ø rundt og 

spiste den lækreste kaningryde på 

Endelave Kro. Her er alle haver 

omkring husene hegnet omhyggelig 

ellers bliver de ædt og skændet af 

de langørede pelsdyr.  

Vel ankommet til Kalundborg og 

en god deal med havnefogeden, 

blev havheksen ladt alene i næsten 

2 uger. 

Vi blev alle tre genforenet 25/7. 

Planen var at mødes med venner på 

Djursland, så vi lagde kursen mod 

nord, mod Ebeltoft 

Nu ligger Langør og Stavns Fjord 

på halvvejen, så vi går lidt ind og 

går/padler en tur i den dejlige natur. 

 

Vi ankommer først på aftenen til 

Ebeltoft. Der er ikke nogen pladser, 

udover et par meget brede pæle-

pladser. Der er lige plads til os mel-

lem to store både på kajen for både 

over 15 m. Et øjeblik efter kommer 

havnefogeden og siger at vi og den 

tyske båd, vi ligger bag, skulle flyt-

te. En større båd har bestilt pladsen. 

Vi kaster øjebliklig los og spørger 

samtidig havnefogeden, om han har 

en plads for et par dage. Jo, han har 

nok en plads, ikke en rigtig plads, 

men ved en gangbro over kanalen, 

er en kort langskibs plads. Der kan 

vi sagtens ligge, og til 100 kr/dag. 

Tyskeren derimod vil ikke flytte 

sig. Han har ligget der siden om 

morgenen, så han nægter at flytte til 

den anviste pæleplads ved ydermo-

len. Havnefogeden tænder helt af 

og tyskeren bliver højlydt forvist 

fra havnen, med besked om ikke at 

komme tilbage i denne sæson. Det 

kan betale sig at være venlig, høflig 

og følge havnefogedens anvisnin-

ger. Han er jo kongen i havnen. 

Efter et par dage med fest, sang og 

bæreklang i venners lag, tager Helle 

hjem med et par venner til Sjælland 

og jeg er alene. 

Jeg lægger en plan. Jeg vil hilse på 

Delle i Svendborg og betræde et par 

øde øer på vejen.  

Der er sket et vejrskifte. Vejret er 

igen blevet sommerligt, sol og let 

til frisk vind resten af turen. 

Vi tar ruten lidt hurtigt. Horsens 

med Industri Museet er et hit. Byen 

er ret kedelig.  

Så Kongebroen ved Middelfart 

igen, men denne gang i solskin. Det 

bliver nu kun et pitstop. 

1)Varde på Endelave. 2)Dejlig bidevind. 3)Langør i solskin. 4)Langør i aftensol. 5)Havheksen og Scubi 2. 6) Helle 

og Scubi i Stavnsfjord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

fortsættes næste side…. 

Sommertogt 2020 
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Den første øde ø er Brandsø, øverst 

i Lillebælt. Den er ikke ubeboet om 

sommeren, men alligevel. Her er 

flere berømte storstens grave. 

Langdyssen Svenske Høj på hvil-

ken Karl X Gustav lede sine tropper 

over Lillebælts is i 1658. 

Ærøskøbing er en perle. Danmarks 

mindste købstad og en af de mest 

charmerende. Jeg tog med Vægte-

ren på hans aften runde, sammen 

med 20 andre turister. Han fortalte 

bla at færgen til Ærøskøbing havde 

fragtet 144.000 turister over fra 

Svendborg, alene i juli. Danskerne 

tog ikke til Mallorca, men til Ærø 

denne sommer. 

Jo, jeg mødte Delle i Svendborg. 

Delle er et øresvin, en delfin der har 

været i og omkring Svendborg i 

lang tid. Delle har 2 Facebook si-

den med over 5000 medlemmer 

ialt. Det er ikke så dårligt. Jeg hav-

de kameraet parat. Det virker hurti-

gere end mobilen med zoom ol. Jeg 

hørte et blås, kiggede ud over siden. 

Delle dykkede lige under Havhek-

sen. Den er stor, ca. 2,5-3 meter. 

Jeg tog et billede og kameraet sag-

de “skift batteri”, shit. Det var der 

ikke tid til, desværre. Eet billede 

blev det da til - som bevis. På kajen 

ved Museet for Lystfart stod 30-40 

mennesker og en guide med højta-

ler anlæg og fortalte Delle historier. 

På billedet kan rygfinnen lige ses. 

Efter en nat i Turøbund gik turen til 

Kerteminde.  

Romsø er en skovø, d.v.s. den er 

næsten dækket af skov. Her er man-

ge dådyr, et rigt fugleliv og flere 

insekt arter der kun findes her. Sko-

ven har lysninger med bregner og 

moser med elletræer. Gamle træer 

får lov at falde, så det næsten ligner 

urskov. Bestemt et besøg værd. 

Da jeg krydsede T-ruten med kurs 

mod Asnæs, kom et skib direkte 

mod mig. Jeg kaldet det over 

VHFen, intet svar, en gang til, sta-

dig intet svar. Så kom VTS ind og 

kalde skibet ved navn. Skibet æn-

drede 

1 

2 

3 

4 

1)Brandsø. 2)Havheksen for svaj i havblik. 3)Brandsø. 4)Dankvart Dreyer (1816 - 1852). 5)Delle’s rygfinne i 

Svendborg Havn. 6)Platlæns i Storebelt. Scubi på fordækket. 7)Romsø. 8)Dådyr i skoven. 9)Vindfælder. 10)

Udsigt mod Storebelt. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

fortsættes næste side…... 
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lidt kursen og gik bag om mig. Stor tak til VTS for 

hjælpen.  

Havheksen lagde til i den lille havn på nord siden af 

Røsnæs. Næste dag krydsede vi til Odden. 22 kryds på 

ca. 26 mil i frisk vind bliv til 37 mil. Først en halv sø-

mil på den ene side, så en halv på den anden side af 

kurslinjen. Så fortjener man bagefter en tur langs 

stranden på Odden til den røde kirke, for at læse 

Grundtvigs digt på de faldnes grav fra Slaget ved SJ. 

Odde i 1808. 

Den sidste overnatning blev ved Skansehagen og som-

merturen er slut. Den ud sejlede distance blev ca. 530 

sømil.  

 

 

 

 

 

Vi glæder os til foråret og en ny sejler sæson. 

Mange vinterhilsner og vi ses på havet til som-

mer.Søren Nerup, Havheksen, V-2060 

 

”DE SNEKKER MØDTES I KVELD PAA HAV, 

OG LUFTEN BEGYNDTE AT GLØDE 

DE LEGED ALT OVER DEN AABNE GRAV 

OG BØLGERNE GIORDES SAA RØDE 

HER ER JEG SAT TIL EN BAUTASTEN 

AT VIDNE FOR SLÆGTER I NORDEN 

DANSKE DE VARE HVIS MORE BEN 

UNDER MIG SMULDRE I IORDEN 

DANSKE AF TUNGE AF ÆT OG AF ID 

THI SKAL DE NÆVNES I LØBENDE TID 

FÆDRENES VÆRDIGE SØNNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksten: 

”ORLOGSSKIBET PRINDS KRISTIAN 

ført af den kiække IESSEN 

kæmpede ved Oddens Kyst 

den XXll Marts MDCCCVIII i III Timer 

mod II Engelske Linie Skibe 

WILLEMOES Kongedybets Helt 

Dallrup og Soland 

med LXIX af Menig Mand faldt 

ROTHE. TOP. FERRY. 

THOSTERUP 

og CXXXII saaredes Vraget 

blev erobret men Danmarks 

Søhæder stadfæstedes”. 

1)Røsnæs Havn. 2)27 mil med 22 kryds. 3) Willemoesmonumentet. 

1 2 

3 

Sommertogt 2020 

Det var så fortællingen om Helle og Sørens dejlige sommertur i Havheksen (V2060) i det her-

rens år 2020, som de fleste nok mest vil huske for den forbandede Corona. Så er det jo dejligt 

at vi har VegaNyt, hvor der kan skrives om de positive oplevelser, og som vi kan vende tilbage 

til, og blive glade i låget. Så, kom ud af ”coronaboblen”, fat skriveredskabet og vær med til at 

fylde VegaNyt med dejlige positive skildringer. Vi trænger vist alle sammen til at høre om det. 

GO’ sommer til alle. 
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J eg ved godt at vi kun lige netop har passeret Faustinus Dag, men lur mig om ikke solen pludselig begyn-

der at skinne, på trods af Corona og alt anden ondskab. Og så skal Vegaen jo klargøres så hurtig som mu-

ligt. Derfor er det jo ingen skam, at være lidt på forkant med dette års forbedringer, og opfriskning af hukom-

melsen om hvordan ting og sager skal gøres eller forberedes, tiden er inde til søsætningen. Så vi har vi herun-

der samlet lidt tips og tricks til forårets klargøring. 

G år du med en drøm om at udskifte dine 

nuværende toiletfaciliteter, med en mo-

derne tidssvarende model med holding-

tank? Så har et af vores mangeårige medlemmer for-

fattet et kompendie, om hvordan han gjorde med sin 

Vega. Dette kompendie ligger på Vegaklubbens hjem-

meside til fri afbenyttelse. Det er i to afsnit, så det er 

let at downloade.  

Når du logger ind på hjemmesiden, møder du en over-

sigt med forskelligt, bl.a. linie 2 som er download af 

tips & tricks. Klik på det punkt, og du kommer ind 

hvor du som de to øverste punkter finder Jørgens Hol-

dingtank del 1 og 2. 

Tekst: Søren Nerup V2060 Havheksen. 

D et er rigtig vigtigt, at masten er trimmet kor-

rekt. En korrekt trimmet båd sejler hurtigere, 

går højere til vinden, og er mere komfortabel at sejle. 

Riggen er stærkere og mere stabil. 

Her er en enkel guide til at sætte masten på korrekt. 

Jeg starter med at finde masten frem fra mastehuset 

og lægge den på tre bukke. Derefter jeg vasker den af 

i mildt sæbevand, skylder og tørre af. Så får den et 

tyndt lag Vaselineolie. Jeg er ekstra omhyggelig med 

at tørre hulkelen fri for al snavs. Derefter får hulkelen 

et par lag ”Dry lube” Teflon spray. Storsejlet skal gli-

de let op og ned hele sæsonen. 

Om efteråret har strippet jeg masten for alt. Alt tov-

værk har været hjemme i vaskemaskinen. Nu skal alt 

tilbage på masten.  

Men først skal topvanterne måles op, en evt. differen-

ce i længden noteres og det længste mærkes. Topvan-

ternes rørstjerns højde over dæk til måles med skyde-

lære. Det samme gøres med mastebeslaget længde. 

Evt. differencer noteres. 

Når alle fald, trim liner, antenne, vanter, stag og 

vindex er på plads. Bør det hele kontrolleres en ekstra 

gang eller to, er vi sådan set klar til at sætte mast på 

Vegaèn. Husk at de forreste undervanter er et par cm 

kortere end de bagerste. 

Som regel er der kø ved mastekranen på denne tid af 

året. Så det gælder om at blive hurtigt færdig, så den 

næste kan komme til. Hanefoden til agterstaget er 

monteret. Jeg har 7 stk 6x40 bolte med møtrikker som 

midlertidige pindbolte til vantskruerne i lommen. Ide-

en er at masten skal op at stå med vanterne og stagene 

slatne – så masten lige står. Derefter sejler man over 

på sin faste plads. Her byttes boltene med de rigtige 

pindbolte med låseringe. 

Tiden ved mastekranen kan, hvis alt spiller gøres på 

15 minutter, med 3 m/k. En til kranen, en til forstaget 

og skipper til masten. Har man rulleforstag er den 

tredje mand nødvendig for at holde forstaget stramt 

under løftet. Uden rulleforstag er der kun brug for to 

mand. 

Selve kranoperationen er forskellig fra kran til kran. 

Fra havn til havn. Generelt skal masten løftes fra bag-

siden dvs. båden skal ligge med agter enden til kra-

nen.  

En lang tovende med et stort pælestik omkring ma-

sten udgør stroppen. Der løftes til stroppen lægger sig 

under sallingen. Masten er i nogenlunde i balance, 

men dog en lille smule toptung – så slip den ikke når 

den er løftet. 

Nu begynder al det sjove.  

Masten skal stå 100% ”lodret” tværskibs. Toppen skal 

hælde bagud langskibs et par grader. Samtidig skal 

den krumme nogle centimeter for efter på midten. 

Montering og trim af masten på en Vega 

Fortsættes næste side…. 
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Fortsat fra forrige side... 

Vi begynder med at sætte masten ”lodret” tværskibs. 

Man kan bruge storskødet til at måle fra side til side 

på rørstjerne til de bagerste undervanter. Den metode 

kan være en smule usikker, da skødet kan strække sig. 

Jeg har før brugt et lod eller en fjedervægt til at få ens 

træk på faldet. MEN vi har jo målt de to topvanter. På 

Havheksen er det ene 6 mm længere end det andet. 

Dvs. vantskruen skal være 6 mm kortere ved det 

længste topvant. Rørstjern og mastebeslag har samme 

mål på begge sider. Således bliver vanterne lige lange 

i hver side og masten står ”lodret”. Topvanterne er på 

dette tidspunkt kun håndspændte. Bemærk at ingen af 

undervanterne er monteret endnu.  

Masten skal hælde 1-2-3 grader bagud i langskibsret-

ning. Et lod hænges i storfaldet. Der måles ved bom 

beslaget. For hver ca. 14 cm er det én grads hældning. 

Bemærk at bommen ikke er monteret endnu. 

Jeg har et Selden rulleforstag. Det kan ikke justeres i 

længden. Her vælger man et hul i stævnbeslaget der 

passer til den hældning man ønsker. Man kan evt. 

sætte en toggles mellem stævnbeslag og forstaget, 

hvis man ønsker større hældning. Jeg vælger det øver-

ste hul, det giver ca. 23 cm ved bommen dvs. ca.1 2/3 

grad bagud hældning. Bemærk at agterstaget IKKE i 

nævneværdig grad kan bøje masten bagud, kun stram-

me forstaget. 

Nu strammes topvanterne til korrekt spænding, som 

er ca. 15% af wirens brudstyrke. Det er faktisk en del. 

Brudstyrken er 2100 kg, dvs. spændingen skal være 

ca. 300 kg i hver side. En/to omdrejninger på vant-

skruen skiftevis fra side til side med en 8” skiftenøgle 

og kontroller målet løbende. Husk at holde imod med 

en skruetrækker gennem øverste gaffel på vantskruen. 

så wiren ikke twister. 

Agterstaget strammes også på vantskruen, men ikke 

så meget. Kun så forstaget føles lidt stramt. For/

agterstaget kan jo strammes med hanefoden under 

sejladsen. 

Så er turen kommet til forbukningen af masten. For-

bukningen gør at storsejlet kan flades i hårdvind. 

Man strammer de forreste undervanter så masten 

krummer fremad på midten. Krumningen skal være 2 

mellem og 5 cm. Nogen trim bøger siger op til en 

halv mastetykkelse – det syntes jeg er en del for me-

get. Med storfaldet kan man bedømme krumningen. 

Falder masten ud til den ene side rettes det med de 

forreste undervanter. Check men øjet på langs hulke-

len. 

Når alt ser rigtigt ud, strammes de bagerste undervan-

ter med hånden. 

Husk at sikre vantskruernes spindler med splitter når 

du er færdig. 

Under de første sejladser kontrolleres rig spændingen. 

Hvis læ topvant eller forreste undervant bliver slapt 

på kryds, skal riggen spændes mere op. 

Hvis båden sejler hurtigere på den ene halse end på 

den anden, er der noget galt med rig trimmet. 

En sejlbåd på havet er en sejlbåd – 

to sejlbåde på havet er en regatta. 

 

God sejlads og vi ses på havet. 

Har du spørgsmål,  

så skriv til vegateknik@albinvega.dk 

Sejler hilsner fra Søren 

Havheksen, V-2060 

 

Lidt ordforklaring for vores nye sejlere i klubben. 

Vaselineolie er i Borup`s sortiment i byggemarkedet. 

Hulkelen er sporet i masten hvor storsejls slæderne 

køre. 

”Dry lube” er en teflon spray der har god smører og 

klæbeevne som holder længe. 

Hanefoden er den todelte wire hvor agterstaget sidder 

fast agter. Med den strammes agter staget ved at køre 

wirerne sammen med agterstags strammeren. 

Sallingen , når det er stedet på masten eller sallings-

hornene – de to pinde der stritter ud fra masten halv-

vejs oppe. 
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Slæbejolle og en Albin Vega 
Hvis man dyrker det at ligge for anker, kunne det jo være hyggeligt lige at smutte en tur i land 

og kikke på det område man ligger ud for. Eller endnu bedre, invitere sin elskede ind på stran-

den, til et stille bål, solnedgang og kølig hvidvin og ……, så derfor har man brug for en slæbe-

jolle. Et af vores medlemmer har følgende ”gør det selv” forslag. 

Skal man have en slæbejolle eller ej? 

Spørgsmålet kan ikke umiddelbart besvares, for det 

kommer an på hvem man er? 

Er man det typiske medlem af den danske del af Vega 

sejlerne, så er det ikke   den brølende brænding, man 

skal forcere for at komme i land, men snarere en hyg-

getur fra ankerpladsen til land, for at hente små forsy-

ninger af eks. morgenbrød, Gammel Dansk m.m. 

Vi går normalt i havn, men det kan da ske vi ligger for 

anker, og her er jollen eller gummibåden perfekt. 

Tidligere ejer af vores Vega havde bygget ”Grønært”, 

og den fulgte med i handelen. Det er et standardbyg-

gesæt, som er forbedret, med bl.a. 2 vandtætte rum og 

fin lønningsrem (som tyskerne har givet os meget ros 

for). 

Vi (jeg) ville helst ikke have en slæbejolle eller gum-

mibåd, så vi valgte at beholde den lille jolle. Den lig-

ger så fint på fordækket, og man kan snildt gå forbi. 

Skal man have den op og ned, løfter man den let, da 

den kun vejer 22kg. Man skulle tro den er bygget til 

en Vega, da krumninger næsten passer 100%, vi giver 

den dog lige et par klude, så intet slides. Kan man ikke 

løfte den på plads, bør man måske tænke på at indstil-

le sejlerkarrieren, da en Vega har et lavt fribord, og 

man kan jo hejse den på plads (samtidigt kan man træ-

ne ”Mand ombord øvelse”, som kræver meget mere 

end dette). Vi benytter bare et par almindelige trailers-

tropper til at holde ”Grønært” på plads, da alle kan 

løsne og spænde dem, og ikke behøver tænke omkring 

spidsfindige knob i en nødsituation. 

Vi er begge gamle roere, og synes vores ”Grønært” er 

hyggelig, men det er ikke en traditionel robåd, da den 

er meget levende (pga. bl.a. vægten og de små, lette 

årer). Vi har 2 muligheder for isætning af åregafler 

(afhængigt af om man ror alene eller ikke). Læg mær-

ke til, at der man holder på åren, er der ikke lakeret 

(med lak får man vabler..). 

10.000 kr. som byggesæt kan synes dyrt, men her er 

noget man kan bruge, og som nærmest er tegnet til en 

27 fods båd. På billederne kan man se hvordan en så-

dan jolle ser ud efter 8 år.. Den er kun blevet skyllet i 

ferskvand, men nu er den hjemme for at blive puslet 

lidt om, så vi også kan have den liggende som træner-

båd, når barnebarnet skal ud i den gamle optimistjolle 

(som samtidigt skal gøres i stand). Til trænerbrug har 

jeg så en lille Tohatsu påhængsmotor med kort ben og 

indbygget tank, som fungerer glimrende til jollen. Der 

bliver nok at se til i foråret (er det ikke dejligt?). 

Check selv hos Boatkits.dk, og med lidt puslen, er du 

færdig med den perfekte Vega jolle på 1 til 2 uger. 

God fornøjelse. 

Fakta: 

Længde: 2,420 meter 

Bredde:  1,040 meter. 

Max. totalvægt: 250 Kg. 

Anbefalet motor: Max. 2-3 HK, men en elmotor er 
perfekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Jensen 

Albin Vega 1118/ MS 82. 
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Vegaklubbens fotokonkurrence 

Selvom sommeren 2020 ikke går over i historien, som en af de mest solrige eller mest sejler-

venlige, så har der da været masser af sejlere på vandet. Det skulle da heller ikke undre mig, 

om ikke der har været en enkelt Vega på vandet også. Og mon ikke der skulle være et eller to 

billeder i telefonen, som kunne deltage i klubbens fotokonkurrence? Du kan stadigvæk nå at 

være med, og vi mangler i den grad billeder. Og der er jo diplom og ”sejlervand” til vinderbil-

ledet. Så grib telefonen, find et par gode billeder, og send dem til: 

 danskvegaklub@albinvega.dk, så finder vi ud af at få dem lagt ind i fotokonkurrencen. Tids-

fristen er indtil 14. marts 2021.  
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Kikker ud af vinduet fredag morgen – øv – regn. Nå 

pyt, det klarer nok op i løbet af dagen. Afsted på ar-

bejde efter at have givet skipper de nødvendige in-

strukser(LÆS: jeg ser gerne, at båden er klar til af-

gang, når jeg vender hjem igen!) 

Og båden var pakket og sejlklar – og endnu bedre – 

solen tittede frem og regnen så ud til at ville holde en 

pause, så klokken 15:30 stak vi af fra Fredericia Havn 

sammen med HAVSTRYGEREN med kurs mod Kon-

gebrogården. En lang og farefuld færd på ca. 3 SM…. 

Ankom ca. 3 kvarter senere i god behold og fik fortø-

jet. MIRFAK lå helt alene og ventede på sin besæt-

ning, men det var dejligt at se mindst én Vega i hav-

nen. 

Efter den obligatoriske fortøjningsøl, kom HAV-

STRYGERENs gast, Alfred ombord. Vi havde også 

fået en gast ombord, Helge som havde fødselsdag og 

gerne ville grille om aftenen. 

Kort tid efter dukkede MIRFAK’s Mogens og Rig-

mor, og lidt efter sejlede LYSTIG med Mogens og 

Marianne ind i den lille havn. Da det jo var grundlovs-

dag om lørdagen, var der en del arrangementer rundt 

omkring i byerne, og vores ellers så trofaste deltagere 

SPIRILLEN var desværre optaget i den forbindelse, 

men havde lovet at kikke ud til os. Jette og Leif i FRI-

VO var taget afsted på ferie, så heller ikkede to ville 

komme. De plejer ellers altid at tilrettelægge deres 

ferie efter de respektive Vegatræf……. 

Men vi blev enige, om at vi godt kunne finde ud af at 

tænde en grill og efter et kik på himlen, satsede vi på, 

at vi skulle sidde udenfor. Skulle vejrguderne beslutte 

sig for at lukke op for sluserne igen, så havde Marian-

ne sørget for, at vi kunne sidde lunt og tørt indendøre. 

Hun havde nemlig lejet Naturskolens smukke gamle 

bindingsværkshus fra år 1900 – Grimmermosehus. 

Efter et godt ”røget” måltid med diverse, samt afsyng-

ning af fødselsdagssang og vor klubs vemodige sejler-

sange, fik vi øje på en Vega, som havde kurs mod 

Kongebrogården. Det var KLYDEN, som havde taget 

den lange tur fra Snaptun. 

 Da vi havde udvekslet velkomstknus trak vi indenfor 

i varmen for at få kaffe og hyggesnakke, og netop i 

det øjeblik ankom som lovet SPIRILLEN’s Helge og 

Karen. Sidstnævnte havde som sædvanligt humøret og 

fysikken i orden, hvilket hun på smukkeste vis demon-

strerede…. 

Sent i seng efter en dejlig aften med aftale om at mø-

des ved morgenkaffen i det fri. 

Lørdag morgen oprandt med dejligt vejr, så morgen-

kaffen var en succes. Anna Maria klagede over Al-

freds appetit – eller mangel på samme. Men det vidste 

Marianne råd for. Hun bandt resolut en hagesmæk om 

ungersvendens hals og serverede spegepølsemad 

(hugget fra Curt’s tallerken) og mælk for Alfred. Han 

HUGGEDE i sig, dog takkede han høfligt nej til gam-

mel dansk. 

Efter morgenmaden en tur kystlangs til Middelfart og 

retur. 

Grillaften 

Klyden på vej til Vegatræf 

Det skrev de om i Vegabladet 1999 
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Nu var det gode vejr sluppet op, så vi indtog frokost 

indendøre. Det endte med at styrte ned, så resten af 

eftermiddagen gav ikke lyst til de store friluftsaktivite-

ter. 

Vi var klar over, at vi måtte opgive at grille den aften, 

så skipperkonerne knoklede i køkkenet, mens skipper-

ne byttede løgnehistorier og afventede de kulinariske 

overraskelser. Og tænk – i samme øjeblik maden var 

færdig brød solen frem. TYPISK dansk sommervejr. 

Sammen med aftensolen dukkede også Karna op. Hun 

havde sendt LOLA og Kaj på herretur til Tyskland, og 

ville lige cykle forbi og hilse på. 

Aftenen blev hyggelig, og kl. 24:00 fik vi set fyrvær-

keri over Strib. Vi var enige om, at det var rart at kun-

ne se på, uden at blive indhyllet i røg, men kort tid 

efter bragede fyrvækeri løs lige over vores hoveder. 

Der var bryllup på Hotel Kongebrogården, og bude-

parret blev fejret, så alle kunne både se og høre det. 

En meget flot afslutning på en fin aften, men dog en 

noget skræmmende oplevelse – især for stakkels Al-

fred, som aldeles ikke brød sig om de høje brag. 

Søndag morgen var der almindelig opbud efter indta-

gelsen af morgenkaffen i det fri. Vejret var igen blevet 

utroligt dejligt, så det var en fin sejlads hjem. 

Tak for et godt arrangement. 

 Curt og Anette 

 JESSI-LIE 

 
Alfred nyder sin morgenmad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om dengang ”Shannon” var på sommersejlads i det 

sydfynske øhav, og nåede til Drejø….. 

De skulle anløbe fortøjningspladsen i strid modvind 

og blev enige om, at sejle helt op til broen for at fortø-

je, for så senere at fire sig ud til pælene og ordne ag-

terfortøjningen. 

På broen stor en venlig Drejøbo og fulgte kampen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han tog hjælpsomt mod fortøjningen, som blev kastet 

ind til ham, - men efter en kort tænkepause smed han 

dem tilbage på ”Shannon” med ordene: ”I har glemt 

bagfortøjningen”. 10 sekunder efter lå ”Shannon” på 

tværs ude ved pælene!!! 

Der var i øvrigt tovtrækningskonkurrence på idræts-

pladsen senere på dagen….. 

Det skrev de om i Vegabladet 1999 
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Redaktøren beretter. 

M 
idt februar og dagen er blevet ca. 3 timer 

længere. Hovedsagelig længere lyst om 

aftenen, men fra nu af er det morgenen der 

starter tidligere og tidligere. Og vores tanker begynder 

at dreje sig mere om klargøring af Vegaen til den 

kommende sæson. Under den process vil der for man-

ge nye sejlere helt sikkert opstå nogle spørgsmål. Og 

her står Vegaklubben klar til hjælp med 50 års erfa-

ring. Så kom frit frem med spørgsmål eller tips. Intet 

er for stor og intet er for småt. Skriv en mail til vega-

teknik@albinvega.dk, danskvegaklub@albinvega.dk 

eller endnu bedre, åben et indlæg i vores forum på 

hjemmesiden albinvega.dk. Så vil vi gøre alt hvad der 

står i vores magt for at hjælpe. Det vil da være ærger-

ligt, at sejle rund uden at kunne nyde sejlturen, fordi 

et eller andet problem ”nager”.  Har du problemer 

med at oprette indlæg i forummet, så skriv en mail til 

webmaster@albinvega.dk (husk at oplyse dit telefon-

nummer), så står vi klar til at hjælpe med dette også. 

Som tidligere nævnt, så er dette blad det sidste fra 

min side. Det har været sjovt, at få lov til at sætte sit 

præg på bladet. Jeg håber virkeligt, at der blandt med-

lemmerne findes en person som, vil prøve kræfter 

med at lave et VegaNyt. Jeg vil naturligvis være be-

hjælpelig med overgangen. 

Og her til sidst, det sædvanlige SUK… Vi mangler 

indlæg, billeder, historier, skrøner og andet ”guf” til 

bladet. KH redaktøren. 

Godt at hjemmeundervisningen er overstået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så blev det alligevel lidt isvinter 
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Det var så alt for denne gang. Vi håber I har haft glæde af at læse dette 

nummer, eller manglede I noget? Der er altid plads til forbedringer. 

Fat bare kuglepennen og skriv løs og send det til: 

Vega-bladet@albinvega.dk 

Og billeder: 

Vi vil også rigtig gerne have jeres billeder, både til bladet og i særdeles-

hed til årets fotokonkurrence, som I kan læse mere om på hjemmesiden. 

KH 

Den danske Vegasang 

Melodi: Fra Engeland til Skotland…. 

Tekst: Stine Koch Lundahl 

 

 

En tung og gammel dame, med ordentlig hængerøv, 

hun skær igennem bølgen ja, og hun er sjældent sløv, 

og helledusseda vi kommer vidt omkring, 

hurra for vega-mutter når hun laver bølgespring. 

 

I Østersøens bølger, hun ruller som en drøm, 

mindst fire meter høje, og imod en voldsom strøm, 

Og helledusseda vi kommer vidt omkring, 

hurra for vega-mutter når hun laver bølgespring. 

 

Med stød på 18 stykker, hun ligger sig på kræng, 

Og lykke kan hun bringe os, når vinden den er streng, 

og helledusseda vi kommer vidt omkring, 

hurra for vega-mutter når hun laver bølgespring. 

 

Se selv den yngste sejler, kan Vega gøre glad, 

der puttes trygt i køjen, og der tygges på en mad, 

og helledusseda vi kommer vidt omkring, 

hurra for vega-mutter når hun laver bølgespring. 

 

Som søfolk er vi stolte, af gamle vega-mor, 

hun passer ordenligt på os, når vi rundt på havet bor, 

og helledusseda vi kommer vidt omkring, 

hurra for vega-mutter når hun laver bølgespring. 


