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Eftertryk eller kopiering kun efter  aftale 

Deadline for næste nummer vides ikke…...  

Sol og forsommer 



Formanden har ordet. 

Kære medlemmer 

Det sidste år har givet alle udfordringer, men 

nu hvor vi ser bådene en efter en kommer i 

vandet stiger forventningen om, at vores fri-

hed på vandet styrker vores sejlerliv. Jeg har registeret at 

allerede mange også har fået logget en del sømil hvilket 

bekræfter, at sejlads giver nye kræfter. 

Den udskudte Generalforsamling har bevirket, at de sid-

dende bestyrelsesmedlemmer har indvilget at forsætte 

frem til den næste kan blive afholdt.  

Vi har valgt afholde General forsamling den 18. september 

i Holbæk. Holbæk Bådelaug stiller lokaler til rådighed på 

adressen Finsings Plads 2, 4300 Holbæk. Glæd jer til fana-

tiske udsigt. 

De fungerende Bestyrelsen har mødtes fysik allerede to 

gange, og i den forbindelse har vi udtænkt en plan for no-

get hvor I, medlemmerne kunne komme hinanden nærme-

re. Lokale geografiske grupper fordelt over hele landet. 

Formål: at give jer en platform for lokale aktiviteter støttet 

af bestyrelsen. Og ikke mindst for at skabe kontakter for 

jer på tværs. Succesen for dette projekt ligger hos jer. In-

den for længe vil I blive kontaktet af en fra bestyrelsen. Et 

Netværk for jer, skabt af jer. 

Hvis der er nogle friske medlemmer, som kunne tænkes 

mødes weekenden i uge 28 til en bid brød et sted i Dan-

mark, så er Ebeltoft, Endelave, Hou, Havnsø eller Sjæl-
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lands Odde måske stedet det kan ske.  

Jeg kommer der, hvor nu det bliver, og jeg ser frem til at vi mødes. Send jeres valg til forman-

den@albinvega.dk 

Tanker og ideer modtages gerne. 

Jeres Formand 
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Dansk Vega Klub byder nye medlemmer velkomne 

Skipper   NR - Navn  Hjemhavn 

Anna Katrine & Rikke V1423 - Mary Kalkbrænderih. 

Søren Bobæk V3092 - Embla Mullerup 

Henrik L Hansen V1322 - Viben Ukendt 

Peter A Tonnesen V2116 - Jogi Brøndby Havn 

Carsten Jensen V2110 - Ingeborg II Præstø 

Jens J Fomsgaard V3058 - Unik Svanemøllen 

David Lak Jensen V2181 - Chill-lak’s Ishøj Havn 

John Rostgaard V2117 - Tjaldur Kalvehave 

Finn Boje V2145 - Janel Vive 

Mathias L Poulsen V2849 - Wen Guldborg Bådel 

Mathias Kaltoft V2998 - Viola Stege 

Rune Nielsen V1950 - xxxxxx Appenæs 

Sigurd Carlsen V2244 - Saga Sj-Broen 

Morten Perfeldt V2826 - Milleborg Tuborg Havn 

Kim Christensen V2836 - Rita Stege 

Christian Poulsen m/fl. V2124 - La Vie Sydhavnen 

 

Ovenstående er nye medlemmer som har tilsuttet sig klubben 

siden sidste VegaNyt. Giv dem gerne et vink eller en snak, 

hvis du møder dem.  

Der er naturligvis også nogle som har forladt klubben, bl.a. 

fordi de har solgt båden. 

Men lige nu primo juni er vi 130 medlemmer.  
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Anker valg og vagt  
Tekst: Søren Nerup V2060 Havheksen 

J 
eg havde lige købt Havhek-

sen, V-2060, i 2005 af en 

ven der ville ha’ en større 

båd. Jeg har været søspejder, sejler 

Optimist og OK jolle som barn/

teenager. Haft tredje part i en større 

sejlbåd i 7-8 år i firserne. Besejlet 

verdenshavene som maskinmester i 

handelsflåden. Jeg troede jeg havde 

god erfaring, også med ankring. 

Min første singlehand sejlads med 

overnatning var nær endt i katastro-

fe og stranding. 

Til Havheksens udstyret hørte en 

anker, et Bruce/M/Force anker eller 

en billig kopi af et.  

Vinden havde været en god sydvest 

hele dagen, vel en 5-6 m/s. Jeg ka-

stede anker i Skansehagen ved ud-

sejlingen af Isefjorden, på 2-3 me-

ter vand med 5 meter kæde og godt 

med ankertov ude.  Midt på natten 

drejede vinden i syd og tiltog en 

del. Jeg vågnede ved tiltagende sø-

gang, fik tøj på og inden jeg kom i 

cockpittet, tog Havheksen bunden. 

Den gamle MD6a startede heldigvis 

omgående og der blev givet gas. Vi 

kom fri. Jeg gik på fordækket, bjer-

gede ankeret og satte kurs udad 

mod åbent vand. Ankeret var fyldt 

med ålegræs holdt ikke noget som 

helst. Måske var jeg ikke omhygge-

lig nok med at ligge ankret ud og 

ikke sikret at det var gravet til-

strækkeligt ned, før jeg gik mig på 

køjen.  

Jeg fik mig en ordentlig forskræk-

kelse af den oplevelse. Havheksen 

blev lagt mellem pælene i Rørvig 

havn kl. 2 om natten. 

Den skrækkelige oplevelse fik mig 

til at kigge på alternative ankre. Jeg 

læste diverse anker test og ankrings 

teknik artikler i alverdens sejlerbla-

de.  

Anker typer og mærker er næsten 

religiøst for mange. Mit Bruce/M/

Force anker scorer elendigt i de alle 

tests jeg har set. Selvom mange har 

været meget tilfreds med det i åre-

vis. De mener det aldrig har svigtet 

dem. 

En meget vigtig ting jeg lærte af at 

læse div. tests var, at billige kopier 

sjældent lever op til originalen. Der 

mangler f.eks. den ekstra vægt i 

spidsen på plovankeret. Vinklerne 

er måske en anelse anderledes. Dis-

se detaljer gør hele forskellen på et 

godt anker og et skod anker. 

De moderne 3. generationsanker er 

langt de bedste og de dyreste med 

flere længder. Her tænker jeg på 

Rocna, Spade, Manson og Vulcan 

m.fl. De er alle konkave dvs. flige-

ne vender opad. Her begynder pri-

sen for et 10 kg anker ved 2500 kr 

og opad. Det er måske ikke så me-

get, hvis man ligger meget for svaj 

og vil sove roligt hver nat. 

Jeg valgte to anker. Et letvægts 

Fortress 11 aluminiums anker, et 

plade anker af Danfort typen og et 

10 kg Cobra2, der er et plovanker. 

De scorede bedst i mange tests i 

den billigere og mere traditionelle 

ende. Bruce/M/Force ankret endte 

sine dage i jerncontaineren på gen-

brugspladsen. 

Et godt og pålideligt anker er vig-

tig, men næsten lige så vigtig er 

ankerkæden. Den giver den vægt og 

fjeder virkning, der kræves til en 

sikker ankring. Tommelfingerreg-

len siger, mindst 5 gange vanddyb-

den af kæde og ankertov for at lig-

ge sikkert for svaj. Gerne mere.  

Jeg har 2x6-8 meter 8mm kæde og 

25 meter 14mm ankertov. Jeg kan, 

hvis der er udsigt til meget vind 

eller ankerpladsen er udsat, sjækle 

de 2 kæder sammen. Jeg har desu-

den en ankervægt. Et 5kg lod der 

kan fires ned af ankertovet som 

ekstra vægt og fjedervirkning. An-

kertovet er også forsynet med en 

fortøjningsfjeder/kødben, for at ta 

de ryk bølger og vind gir i båden. 

Det handler om at ankret skal ha et 

vandret træk over bunden, så det 

ikke bliver trukket op og mister 

grebet. Kæden, ankervægten og 

fortøjningsfjederen skal modvirke 

de ryk der ellers ville kunne rykke 

ankret op af bunden.  

På ankerpladsen gælder det om at 

finde et sted hvor der er en ren plet, 

helst ikke midt i en tangskov. Man 

Bruce/M/Force 

fortsættes næste side... 

Rocna Spade 

Fortress Cobra 
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går på mod vinden og ankeret fires 

til bunden. Der bakkes langsomt 

medens kæden og tovet fires ud. 

Hvis alt smides ud på samme sted, 

risikere man at kæden lander oven 

på ankret – ikke godt. Når man har 

5-6 gange vanddybden ude, Sættes 

motoren i bakgear og der gives gas. 

Ankret graver sig ned i bunden. 

Man tager et par pejlinger mod land 

for at se om man ligger stille. Med 

udsigt til stille vejr gives kun lidt 

gas i bak. Med udsigt til mere vind 

gives fuld gas.  

Det kan selvfølgelig være hårdt at 

hive ankret op om morgenen, når 

det har gravet sig langt ned i bun-

den. Her sejler man langsomt frem 

mod ankret, medens tov og kæden 

hives op. Man gør kæden fast i 

klampen når den er lodret over ank-

ret og der gives lidt gas fremad. 

Ankret vil således brække løs og 

kan let hives op.  

En af de store fordele ved det lette 

Fortress aluminiums anker er, når 

man bliver ”grundejer” – gået på 

grund. En fender bindes på ankret 

og al det ankertov man har bindes 

fast i det. Helle er meget glad for at 

svømme, så hun bliver sendt ud 

over siden med ankret og fenderen 

på slæb, ud mod det dybe. Når to-

vet ikke er længere, løsnes ankret 

fra fenderen. Ankertovet lægges 

gennem det forreste klyds og tam-

pen om spillet. Nu skal der lægges 

kræfter i. Det har virket for os flere 

gange. Det er værre når Helle ikke 

er med, så må jeg finde på noget 

andet. Så kan et PAN-PAN opkald 

på vhf`en være nødvendigt.  

Det er en god ide at have 2 ankre. 

Cobra ankret er eminent på sand, 

Fortress god til blød bund.  

Vi har nogen gange brugt at lægge 

begge ankre ud i en vinkel. Engang 

ved Fynshoved i hård vestenvind, 

lagde vi to ankre ud i en 50-60* 

vinkel og vi rokkede os ikke en 

tomme. Et par af de andre 8 - 10 

ankerliggere drev for ankret. Der 

var stor aktivitet i den dejlige natur-

havnen den aften.  

Der er i ankerlitteraturen beskrevet 

en tandem version af at lægge to 

ankre. Den version har jeg ikke selv 

prøvet. Den metode skulle være 

bedst i tidevands områder, altså ik-

ke i danske farvande. 

Alle kortplottere har ankervagt. 

Dvs man indstiller ankervagten til 

en afstand båden må bevæge sig fra 

udgangspunktet, f.eks. 50 meter. 

Kommer man udenfor denne af-

stand går alarmen. Den detalje kan 

gi en rolig nat.  

Der er efterhånden udgivet en del 

håndbøger om ankring og anker-

pladser. F.eks. Danmarks dejligste 

ankerpladser, Kommas bog om an-

kerpladser i Danmark, Ankerliv  

og Naturhavne og ankerpladser for 

at nævne nogen stykker. De er altid 

gode at hente inspiration af og gode 

at have i skibsbiblioteket sammen 

med Havnelodsen.  

Det at ligge for svaj er noget af det 

bedste. Her er der fred, ro og stil-

hed. Tankerne kan flyve frit. Man 

bliver lullet i søvn af blide bølger. 

Man vil opleve de dejligste solned-

gange og opgange. Vi er ret heldige 

at bo og sejle i et land med så man-

ge smukke steder hvor bøgen spej-

ler sin top i bølgen blå. Kan man 

ligge i læ af skoven er det bare det 

dejligste af sejlerlivet i Danmark. 

Det er således af største vigtighed 

at man kan stole på sit ankergrej, så 

man får en rolig nat. 

Vi ses på havet eller på ankerplad-

sen 

Sejler hilsen fra Søren Nerup. Hav-

heksen, V-2060 

Anker valg og vagt  fortsat fra forrige side... 
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Allerede i år (2021) har DSRS 

deltaget i operationer som vist. 
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Dansk Vega Klub støtter DSRS 

Tekst: Niels Engel, V2268 Disse 
 

V 
ed forårsarrangementerne i foråret 2020 havde vi fornøjelsen af et par foredrag om DSRS. Foredra-
gene blev holdt af to meget entusiastiske DSRS-instruktører - og ved generalforsamlingen i 2020 
blev det besluttet at støtte foreningen med et årligt beløb på 1,000 kr.  

Også i år 2021 har bestyrelsen besluttet at støttet DSRS med 1,000 dkr. og bestyrelsen kan kun opfordre til, at 
klubbens medlemmer også privat melder sig ind og bidrager med det årlige kontingent på 550 kr. 

Den korte historie om DSRS  

I 
 2004 besluttede nogle ild-

sjæle at starte en station i 

Nordsjælland efter en hen-

vendelse fra det Svenske Søred-

ningsselskab.  Svenskerne kunne 

konstatere, at de blev kaldt ud til 

flere og flere søredninger i den 

danske del af Øresund. Siden er 

foreningen vokset, så der i dag er 

12 stationer og omkring 320 frivil-

lige, som 24 timer i døgnet og 365 

dage om året står klar til at hjælpe 

sejlere i indre danske farvande, 

som har brug for assistance til nær-

meste havn.  

Dansk Søredningsselskab er en al-

mennyttig forening med en besty-

relse og en række lokalafdelinger. 

Alle medlemmer af foreningen kan 

gøre deres indflydelse gældende 

via den årlige generalforsamling, 

som afholdes i marts - april.  

 

DSRS har følgende mission 

og vision:  

Mission:  At forblive en almen-

nyttig forening der assisterer fri-

tidssejlere og andre bådejere, ved 

ikke livstruende situationer til 

søs, samt står til rådighed for  offi-

cielle redningsberedskab til søs. 

Vision: At være en samfunds-

mæssig organisation, som man ger-

ne støtter, og hvis service og assi-

stance målgrupperne efterspørger. 

Typisk er der ca. 10-15 aktive per-

soner involveret i driften af 

en afdeling. Afdelingernes reddere 

har lokal tilknytning og derfor er 

vores udrykningstid fra alarmerin-

gen modtages til havnen forlades 

under 20 minutter.  

Kan det have din interesse: 

Det er ikke en forudsætning for at 

være redder, at man har båd - 

det væsentligste er interessen for at 

være med til at løse opgaven - sam-

men med andre. Det koster ikke 

noget at være aktiv - og humøret er 

som regel højt.  

I afdelingerne er der hver uge i sæ-

sonen koordineringsmøde i det lo-

kale kloblokale (i sommerhalvåret 

kombineret med øvelser) - der er 

ikke mødepligt, men det er hen-

sigtsæssigt at deltage 2-3 gange 

månedligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I foreningen har vi brug for perso-

ner med forskellige interesser og 

kompetancer - nogle med lyst og 

evner til at deltage i operationerne i 

bådene og andre, der interesserer 

sig for administrativ-, udviklings- 

og vedligeholdelsesarbejde (fx øko-

nomi, administration, markedsfø-

ring, PR og sponsorarbejde. 

Men husk: 

Dansk Søredningsselskab er et fri-

villigt søredningsselskab, hvis drift 

dækkes af medlemmernes kontin-

gent. 

Og husk også, at Dansk Søred-

ningsselskabs hjælp koster gratis 

og at DSRS ikke har aftale om assi-

stance med noget 

Har du lyst til at være med, eller vil 

du vide mere, så kontakt vort sekre-

tariat på telefon 27601100 mellem 

kl. 09:00 - 15:00 på hverdage eller 

e-mail dsrs@dsrs.dk. 

DSRS stationer 2021 
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Vegaklubbens eget forum på hjemmesiden albinvega.dk 

V 
ed du godt, at Dansk Vega Klub på deres 

hjemmeside albinvega.dk har et forum, 

hvor du kan få seriøse svar på alt der har 

med din Albin Vega at gøre? Her er Vegaejere gen-

nem mange år klar til, at besvare spørgsmål og hjælpe 

med mere end 50 års erfaring. Her er det dig og dit 

spørgsmål der er i fokus. Her holder ”tråden” fokus. 

Her finder du en meget seriøs behandling af dit Vega-

spørgsmål.  

Nedenstående er et godt eksempel på brug af forum-

met: 

Hej 

Jeg har lige overtaget en Vega fra 1973. På masten 

er der et håndtag som man kan roter bommen med, 

Jeg kan ikke lige forstå hvornår man skal bruge den-

ne funktion. Er der nogen som kan hjælpe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: 

Hej Per, ideen med håndtaget er simpelthen, at man 
ruller storsejlet rundt om bommen, når man vil rebe. 
I dit tilfælde kan jeg se du er nødt til at afmontere 
din kicking fra bommen, hvis du vil benytte den me-
tode til at rebe. Ideen med rullebom er egentlig 
smart nok, men det giver en del forkerte folder i sej-
let, så det ikke trækker så meget. 

Jeg ved ikke hvor go' du er til at læse svensk, men 
her er et link (hvis det virker) til en artikel som om-
handler emnet. På den svenske hjemmeside Ve-
gaklubben.se, under menupunktet "Bibliotek", er et 
andet punkt "segla Vega - råd". Der kan du finde råd 
nr. 8 https://www.dropbox.com/s/
rug2br39mpn9pus/Segla_Vega_rad_nr.08.pdf?dl=0 

Kan du ikke få det til at virke, vender du bare tilba-
ge, så skal jeg hjælpe. 

Hilsen John webmaster Vega 2106 

PS: du skal ikke logge ind på den svenske hjemme-

side for at se artiklerne. 

 

 

Og endnu et svar: 

Hej Per og tillykke med din nye sejlbåd. 

Rullebommen er en ret gammeldags måde at rebe 
storsejlet. Det virker desværre ikke ret godt. 

Det er svært at få den flade facon der kæves til hård 
vind. Storsejlet har tendens til at krølle under oprul-
ningen. Det ødelægger faconen og sejlet står dårligt. 

Jeg har prøvet det nogen gange med den gamle 
bom, men aldrig med stort held. 

Mit problem med reb bliv løst ved at købe en ny bom 
med indbygget bomudhal og 2 reb. En Selden SLR, 
single line reef bom. 

Tilbage til dit problem: Man montere storsejlet på de 
faste øjer i hver ende af bommen. Ved bomnokken 
laver du et tajlesystem der strækker underliget 
stramt. Et bomudhal der strammes på kryds og 
slækkes på slør. 

Storsejlet skal hales helt op og kickingstrapen af-
monteres på bommen. Med storskødet kan du vinkle 
bommen, op eller ned således at sejlet ikke krøller 
for meget når du ruller bommen. Storfaldes skal væ-
re temmelig stramt under oprulningen. 

Der mangler desværre kickingstrappen med oprullet 
storsejl. Men den er kun vigtig på agten for tværs. 
Her kan du tage storsejlet helt ned og sejle for for-
sejl alene. 

Du bør prøve og øve systemet i roligt vejr ved bro-

en. 

En anden løsning som mange Vegasejlere har, er at 
montere et Barton rebe system på  bommen, dvs. 
Taljer og skinner som rebelinerne køre på. Dette sy-
stem kan købes som pakkeløsning i bådsudstyrs for-
retninger. Det kræver selvfølgelig at der er rebeøjer 
i dit storsejl. 

Hvor ligger V-2039??  Der er måske andre Vega sej-
lere i nærheden du kan spørge og se deres løsninger 
på rebe problemet. For det originale system er et 
problem. Mere moderne løsninger er langt at fore-
trække. 

Jeg håber jeg har hjulpet mere end forvirret dig. Ve-
ga klubben kan evt. være kontaktformidler til andre 
Vegasejlere i din hjemhavn. 

fortsættes næste side... 

https://www.dropbox.com/s/rug2br39mpn9pus/Segla_Vega_rad_nr.08.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rug2br39mpn9pus/Segla_Vega_rad_nr.08.pdf?dl=0
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Mange hilsner fra Søren Nerup, V-2060, Havheksen 
af Holbæk. 

Her du flere og andre spørgsmål kan du skrive 

til:  VegaTeknik@AlbinVega.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og så svarer spørgeren: 

Mange tak for gode og hurtige svar, jeg vil helt sik-
ker benytte mig af dette forum i fremtiden. 

Lige nu er ligger 2039 "NANNA" i Køge marina som 
har været hjemmehavn i mange år, men senere på 
sommeren skal den sejles til Handbjerg marina som 
ligger i den vestlige del af Limfjorden. 

Mvh. Per 

 

Og endnu et svar på spørgsmålet: 

 

Ulempen med det dårligt rebede sejl er allerede 
nævnt. 

efter et år med Vega’en skiftede jeg til Barton Slab 

Reefing. Det virker og storen står perfekt. Det kan, 

hvis ønsket, også føres ned til betjening fra cockpit. 

Walther. 

Ovenstående viser et fint eksempel på, hvad Dansk Vega Klub kan gøre for dig. Og måske specielt til dig som 

er ny Vegasejler. Her kan du spørge om alt vedrørende din Vega. Her er der ingen fordømmende eller nedla-

dende kommentarer til dine spørgsmål. 

Det er kun nogle få kategorier du kan se uden at logge ind. Hvis du logger ind på hjemmesiden, dukker der 

flere kategorier op. Det gælder dog for alle kategorierne, at hvis du vil kommentere dem, så skal du logge ind. 

 

 

Brug Klubbens forum, det lønner sig. 

Vegaklubbens eget forum på hjemmesiden albinvega.dk 

fortsat fra forrige side…. 
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Glemt min adgangskode til hjemmesiden…..Øv. 

M 
en fortvivl ikke. Her 

kommer en brugsan-

visning på at få gene-

reret en ny adgangskode. OBS: hvis 

du har forsøgt at logge ind med for-

kert adgangskode 4 gange, bliver 

din IP-adresse lige sat på hold i en 

halv times tid. Herefter kan du så 

prøve igen. 

Når du vil logge ind på hjemmesi-

den, klikker du på ”Medlemslogin” i 

øverste højre hjørne. Så kommer der 

et login og nederst klikker du på 

”Mistet din adgangskode”. 

Når du har klikket bliver du bedt om 

at taste din brugerid. Den består af 

dit vega nummer, fornavn og efter-

navn. Husk mellemrum. Så klikker 

du på ”Få ny adgangskode”. Der 

bliver så sendt en mail til din mail-

boks (den du har opgivet til Ve-

gaklubben). Mailen ser nogenlunde 

således ud….. Linket er markeret 

med rødt. 

 

Når du klikker på linket kommer 

nedenstående med forslag til, men 

det er jo nok de færreste der kan hu-

ske sådan et kodeord.  

Derfor er det muligt bare at over-

skrive det og i stedet sætte sit eget 

kodeord in. Men husk det skal ende 

med at være et stærkt kodeord. 

Når du har tastet et godkendt kode-

ord, klikker du på gem 

”adgangskode”, og dit kodeord til 

hjemmesiden er nu skiftet, og du får 

nu nedenstående login mulighed. 

Hvis du nu klikker på ”log ind”, 

kommer det normale login, så taster 

du bare dit brugerid og det nye ko-

deord. 

Systemet åbner nu din profil på 

hjemmesiden, og her kan du rette 

forskellige ting. For at komme tilba-

ge til hjemmesiden, går du op i ven-

stre hjørne og klikker ”Dansk Vega 

Klub”, og så suser du ind på forsi-

den og herfra er det videre som sæd-

vanlig. Nu er du logget ind. 

Har du brug for hjælp, skriver du en 

mail til danskve-

gaklub@albinvega.dk, så bliver du 

kontaktet, og så får vi det på plads 

igen. 
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Når man sejler rundt i de Danske farvande, møder man ind imellem anderledes udseende sejlskibe, hvor man 

tænker: ”Gad vide hvad der er for en ”fætter”. Derfor denne lille oversigt over de mest gængse sejlskibs typer. 

Lige til at printe ud og have liggende på hylden. 
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Det skrev de om i Vegabladet 1998 

Vinteraktiviteter i Strib. 

Kisser! Var der ikke noget med, at Jette og Leif er uden 

bil i dag, hvor vi skal mødes i Strib? 

Det kan jeg ikke huske, men ta’ lige og ring til dem! 

Som befalet af overgeneralen ringede jeg til Jette og 

Leif. 

Ingen problemer, vi er selvhjulpne med vores cykler, 

men er I klar over, at mødetidspunktet er rykket en 

halv time frem til kl. 10:30? 

Det var undergeneralen ikke klar over, og da uret tik-

kede raskt imod 10:15, bød sig en herlig lejlighed til at 

kommandere med overditto, hvis vi ikke skulle blivealt 

for forsinket. Hurtigt blev den sidste krigsmaling lagt, 

tasken pakket, og afsted gik det på NØ kurs. 

Strib sejlklub blev anduvet med skrigende dæk og rød-

glødende agterspejl, men pyt være med det, for inden-

for stod den gamle trofaste skare og gav os sædvanlige 

hjertevarme velkomst. Duften af frisklavet kaffe smøg 

sig om næsen, og rammerne var som vanligt helt i top 

og supplerede fint den stemning der herskede blandt de 

fremmødte. 

Med sin utroligt fine fornemmelse for, at der skal være 

tid til både kammeratlig snak og dagens emne – afslut-

ning på vinterens ”Førstehjælpskursus” – fik Karen 

umærkeligt snakken drejet ind på dagens emne. 

Med sved på panden og tungen lige i munden skiftedes 

vi til at ”ælte” karens dukke for at genopfriske, hvor-

dan man giver hjertemassage og andre livgivende tek-

nikker. Jette måtte flere gange gå i koma, så vi kunne få 

lært at lejre ”den bevidstløse” i aflåst sideleje. 

Selv Helge og et par andre hårdføre mandfolk måtte 

ind imellem forlange ”timeout” og afkøles med en livs-

bekræftende pilsner. 

Over et par timer, kun afbrudt af en kort spisepause, 

førte Karen os med sikker hånd gennem førstehjælpens 

dunkle og snørklede gange, og med et fast blik bekendt-

gjorde hun endelig, at nu var vi velkvalificerede første-

hjælpere – og for resten kan jeg se, at vores figuranter 

lige er ankommet, sagde hun. 

Det var en flok herlige elever fra Strib Idrætsskole, som 

Karen havde overtalt til at hjælpe os med at gøre den 

efterfølgende eksamen mere livagtig. 

En god halv time senere var eleverne sminkede med 

uhyggelige skader i hoved, på krop, arme og ben, og så 

blev det pludseligt (næsten) alvor for os. 

Ved hjælp af vand, en stor, halvsnavset tommelfinger i 

en pulsåreblødning, kunstig åndedræt og meget, meget 

mere fik vi os kæmpet igennem alle skadestilfældene 

uden døde (?), så det var vist rimeligt. En stor tak til 

eleverne fra Idrætsskolen for livagtig medvirken. 

Efter vel overstået eksamen fik vi serveret rygende 

varm gløgg og vafler, og som sædvanlig gik snakken og 

smådrillerierne ubesværet de næste par timer. På et 

tidspunkt blev Karen velfortjent begavet og takket for 

en slidsom indsats med os skrub-umulige elever. 

I en sen aftentime kastede Kisser og jeg igen fortøjnin-

gerne i Strib og satte kursen SV over mod Haderslev – 

denne gang i et mere adstadigt tempo, små sludrende og 

i glad forventning om vores næste vintermøde. 

Kisser og Freddy 

om dengang SPIRILLENS Kare og 

Helge skulle fra Årøsund til Lang-

balligau. Karen havde ikke flere af 

de hjemmerullede cigaretter, så hun 

skulle i gang med maskineriet. 

Hun kunne ikke umiddelbart finde 

maskinen, så hun begyndte at gå 

systematisk til værks. Oppe og nede 

og bag og inder, og der er dæl’me 

mange gemmesteder i en Vega! Ef-

ter nærmest at have splittet SPIRIL-

LEN ad, dog uden resultat, var go-

de råd dyre. Cigaretter skulle hun 

have, så hun fik en lys idé. Cigaret-

papir og tobak var allerede hentet 

frem, og pincetten!!! vidste hun 

hvor var. Altså, det måtte kunne 

fungere. 

Det tog ca. 20 minutter at fylde 2 

cm tobak i hylsteret, og det gav to 

sug, så var cigaretten røget ned. 

Smart og opfindsom, som mor Ka-

ren jo er, fandt hun ud af at klippe 

2/3 af cigaretten, før hun atter fatte-

de pincetten. 

Helge kunne jo godt se, at Karen 

ikke var til nogen nytte på den sej-

lads, for når den ene var røget, måt-

te hun i gang med den næste, så han 

forbarmede sig over hende og satte 

kurs mod Sønderborg, men jeg skal 

hilse og sige fra Karen, ”at der er 

fandeme langt fra Årøsund til Søn-

derborg, når man ingen cigaretter 

har”. 

Ankommet til Sønderborg blev bå-

den nødtørftigt fortøjet, mens Ka-

ren susede op til købmanden. På vej 

tilbage mødte hun en meget mun-

tert smilende mand. Karen smilte 

tilbage, men undrede sig lidt over 

det brede smil, indtil Helge gav for-

klaringen. Han havde talt med man-

den og forklaret Karens pro-

blem….. 
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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. 


