
Medlemsmagasin fra Dansk Vega Klub.     Nummer 3 , september 2021 

Eftertryk eller kopiering kun efter  aftale 

Deadline for næste nummer vides ikke…...  

Der er meget bedre plads end her.. 

Husk vi holder generalforsamling på lørdag 

18/9 kl. 10:00 i Holbæk Bådelaug. 



Formanden har ordet. 
Kære Medlemmer 

Nu ser jeg lyset, og efter mange måneders forhin-

dringer kan endeligt   generalforsamlingen løbe af 

stablen. 

Lørdag den 18. september afholdes den udskudte Generalforsamling 

I Holbæk. 

Jeg ser frem til at I møder talrigt op. Se Mail vedrørende tilmelding. 

Hvilken sommer vi har haft, til tider fantastik og så for fantastik, så 

nogle måtte vente med at komme videre til næste havn eller vælge 

en anden rute. 

Min sommer på vandet har været lidt begrænset, da nabo valgte ville 

skifte motor på sin båd og som god nabo hjælper man selvfølgelig. 

Men det er anden historie. 

Bestyrelsen har iværksat et projekt, hvor grund ideen er lære ens lo-

kale Vega kollegaer at kende. 

Tanken er disse lokale netværk skulle styrke bevidsthed om, at du 

aldrig er alene. Så eventuelle behov for råd eller hjælp er lige ved 

hånden. Hvis et lokalt netværk finder et behov/emne, som de vil ha-

ve hjælp til, er det kun henvende sig til Bestyrelsen, og fluks finder 

vi ud af det, næsten, noget i den stil. 

Det kære Danmark er blevet delt op efter hvor der var både, og på 

følgende måde område/antal. 

Det kan godt være der skal justeres lidt hist og her,, men en begyn-

delse skal der til. 

Hovedstaden-12, Øresund-12, Køgebugt-20, Sydsjælland-11, Store 

Bælt-4, Fyn og Sydjylland-15, Århus Bugten-15, Bornholm-2, 

NordØst Jylland-12, NordVest Jylland-9, Indre Fjorde Sjælland-16. 

Det er mit håb at der kan dannes nye bånd mellem de forskellige 

medlemmer, en værdi for alle. 

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 
 
Sekretær 
Torben Jensen 
sekretaeren@albinvega.dk 
Albin82 MS Simba Køge 
 
Teknisk rådgivning 
Søren Nerup 
vegateknik@albinvega.dk  
V1060 Havheksen Holbæk Bådelaug 
 
Webmaster / VegaNyt 
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 

Jeg havde besøg af et medlem i sommers. Han sagde noget lignende ”Det er fedt at have en båd som Vega´en. 

For hvis man poster noget på Facebook, kan man opleve respons fra fjerne steder. Det er en dejlig fornemmelse 

at være medlem i et sådant fællesskab”. Så lad os gøre vores fællesskab større også lokalt. 

Til næste år kommer det Europæiske fællesskab i spil. Her skal den Hollandske Vega klub afholde et IFR som 

erstatning for det måtte aflyses 2020. IFR står for Internationalt Friendship Regatta. 

Sidst var det programsat ultimo juli, så vi må afvente deres udmelding. 

Jeg vil gerne efterlyse lidt hjælp. Ved godt at alle har nok at se til, men kunne vi hjælpes ad med at finde en der 

ville påtage sig opgaven at lave VEGA NYT. Til vores hjemmeside søges der en WEBmaster. 

Den siddende Bestyrelse har sagt ja til at forsætte frem til næste generalforsamling (2022), hvis de vælges dem 

der er på valg. Så i 2022, der bliver der behov for en person eller tre. Og med de erfaringer vi har gjort med den 

fagre ny teknik, så behøver bestyrelsesmøder altid at ikke være med fysisk tilstedeværelses.  

Ses til Generalforsamlingen.     Jeres Formand, Robert Hansen,  3347 Utopia. 
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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 september er vi 132 medlemmer.  
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Anholt Lone Star 2021 
Tekst: Søren Nerup V2060 Havheksen 

Sidste år skrev jeg en artikel i Ve-

gaNyt nr.4 - 2020 om min deltagel-

se i “Anholt Lone Star” 2020. Den 

samme artikel blev også udgivet i 

“Mågen”, der er medlemsbladet for 

Holbæk Bådelaug. Den inspirerede 

2 medlemmer til at deltage, Niels 

og Torben. Niels i en Maxi 95 og 

Torben i en Banner 34. 

Jeg vil lige ridse sejladsen “Anholt 

Lone Star” op. Sejladsen bliver og-

så kaldt Singlehand Sejlernes folke-

møde på Anholt. Der var 26 til-

meldte både. 23 kom til Anholt. 

Sejladsen blev i år sejlet den 11-13 

juni. Konceptet er at man skal være 

på Anholt kl. 10 lørdag formiddag. 

Starttidspunktet fra hjemhavnen er 

regnet ud af løbeledelsen alt efter 

distance og handikap. Mit starttids-

punkt var 22:24 fredag aften.  

Men, men, men, vejrmeldingen for 

denne juni weekend var ikke loven-

de. DMI og Yr lovede vest/

nordvestlig kuling med op til 18-20 

m/s fra fredag nat/lørdag tidlig 

morgen i Kattegat. Jeg var begyndt 

at overveje at aflyse sejladsen. 

Fredag formiddag kom en mail fra 

løbsledelsen om at starten var frigi-

vet – man kunne starte når man 

syntes. Det var vigtigtigere at kom-

me til Anholt, til “Singlehand fol-

kemødet” end slet ikke at komme. 

Jeg startede kl. 12:23 fredag mid-

dag og kom til Anholt kl. 23:28. I 

Isefjorden var der vel 4-6 m/s fra 

vest. Mellem Hundested og Hesselø 

øgede vinden til måske 10-12 m/s 

og jeg måtte tage et reb i storen. 

Efter Hesselø øgede vinden yderli-

gere noget, så jeg måtte rulle forsej-

let et par omgange ind. 

Niels, Torben og jeg havde aftalt at 

holde kontakt med hinanden på 

vhf´en undervejs. Niels i Maxien 

var startet en time efter mig, ved 

13.30 tiden. Torben i Banner 34 var 

startet ved 15 tiden. Vi havde kon-

takt flere gange på turen, men efter 

Hesselø dog kun med Niels, ikke 

med Torben.  

Jeg var den første af os tre på An-

holt. Kl 23:28 ankom Havheksen, 

og en lille time senere Niels i Maxi-

en. Niels ringede på mobilen da han 

var ud for Anholt havn – han ville 

gerne ha lidt hjælp og vejledning. 

Det fik han. Vi var 4-5 mand på 

broen til at hjælpe med fortøjnin-

gerne -- alt gik godt. Nu var det ba-

re at vente på Torben. Jeg sendte 

ham en Sms med anvisninger hvil-

ken bro vi lå ved osv. Vi ventede 

ham. Ifølge planen skulle han kom-

me en halv times tid efter Niels – vi 

ventede.  

Vinden var nu tiltaget til 13-15 m/s 

og nu til Torbens beretning:  

Turen til indsejlingen til Anholt 

havn var gået efter planen i den til-

tagende vind. Klokken var ca. 

01:30, som planlagt. Sejlene bliv 

taget ned og nøglen til motoren dre-

jet – intet skete. Ingen strøm på 

startbatteriet. Mobilopkald til land -

- mobilen sagde “ ingen signal”. 

Nogle mobiler skal genstartes efter 

at ha været uden for dækning. Det 

viste Torben ikke på det tidspunkt. 

Opkald på vhf´en virkede heller 

ikke. Lyster op i mastetoppen – in-

gen vhf-antenne. Den var blæst ned 

og var væk. 

Jer der kender Anholt havn ved, at 

havnehullet vender mod vest – mod 

vinden. På dette tidspunkt er bøl-

gerne ret høje i Kattegat, 2 – 2,5 

meter. Uden for havnehullet er det 

et ragnarok af reflekterende bølger i 

anseelig højde. Gå igennem dette 

virvar af bølger for sejl og i uvished 

om der er nogen derinde til at tage 

imod, når man kommer blæsende 

ind uden mulighed for at motor-

bremse. Spørgsmålene og overve-

jelserne har været mange i de mi-

nutter, hvor den endelig beslutning 

skulle tages. Torben tager den helt 

rigtige beslutning. Han lytter ikke 

til Sirenernes sang og kalden. Han 

vender om – sejler tilbage. Ud på 

dybt vand igen. For krydsfok alene 

denne gang. 

Torbens kone Susanne, er blevet 

bekymret efter ankomsttidspunktet 

er overskredet med en del. Hun 

skriver til Jakob fra løbeledelsen -- 

har han set Torben?? Jakob sender 

et par mand ud på broerne for at 

lede – ingen Banner 34. Han kon-

takter JRCC, Joint Rescue and Co-

ordination Center, det nye SOK. 

“Vi har denne singlehand kapsej-

lads til Anholt, og vi mangler en 

mand, og han kan ikke kontaktes. 

Han skulle ha været fremme for 

snart længe siden”. JRCC sender en 

helikopter i luften for at lede efter 

Torben. Det er nu fuld kuling over 

Kattegat. Han gør over 9 knob for 

krydsfok alene. De finder ham ved 

Hesselø. Helikopteren cirkler rundt 

nogle gange. Torben får signaleret 

at han er OK og alt er vel. JRCC 

sender besked til Susanne om, at alt 

er OK og Torben er på vej sydover. 

Lidt senere får han selv mobil kon-

takt og får talt med Susanne. Ved 

indsejlingen til Isefjorden kommer 

Dansk Søredningsselskabs (DSRS) 

båd fra Lynæs ham i møde. Er han 

fortsættes næste side... 
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OK og har han brug for hjælp?? Jo, 

han kan godt bruge et tovende og et 

træk ind til Hundested. Det får han 

selvfølgelig. Vel inde får han ringet 

til mig, løbsledelsen og selvfølgelig 

Susanne. Får gjort klart skib, ladet 

batteriet og sovet lidt. Torbens bror 

kommer fra Rørvig med færgen for, 

at hjælpe med at sejle båden hjem. 

Sidst på eftermiddagen er de vel 

hjemme i Holbæk Bådelaug. 

Det viste sig at rorpindspiloten ved 

en fejl var blevet tilsluttet startbat-

teriet og havde drænet det fuldstæn-

digt. 

 Singlehands sejlernes folkemøde 

på Anholt kom til, at tale meget om 

Torben og hans tur til Anholt og 

hjem. Han fik rigtig meget ros for 

sin beslutning om at vende om. Når 

der er vand under kølen er faren til 

at håndtere. Det er når det hårde 

land nærmer sig, at det farlige for 

alvor begynder. At modstå Sirener-

nes sang er svært og kræver mod og 

styrke. 

Kontakten til land var også et em-

ne. Hvem skal være kontakt person 

– ikke konen. Ikke i første omgang 

ihvertfald. En sejlkyndig person 

man stoler på er et godt valg. En 

der forstår ens problem og ved hvad 

vi er oppe imod langt ude på havet. 

Man er ofte under voldsomt pres i 

situationen, og tænker ofte ikke helt 

klart. Det er her kontaktpersonen 

kommer i spil. Vedkommende kan 

sætte sig ind i vores situation og 

måske se løsningen som vi ikke kan 

se. Kontakt med konen kommer 

efter de gode råd fra kontaktperso-

nen, og alle er derefter mere trygge.  

Et andet emne var kommunikation. 

Der er ikke mange steder der er 

udenfor mobil dækning i Danmark 

– og dog. Der er en del steder hvor 

dækningen er tvivlsom for nogen 

udbydere. Selvfølgelig de steder 

hvor man er mere end 10 sømil fra 

land. En 25W stationær Vhf er sik-

ker til kommunikation med Lyngby 

radio overalt i danske farvande. En 

stærk håndholdt kan også bruges 

temmelig langt fra land. En vhf-

nødantenne kunne være en god ide 

at ha ombord. 

Garmin har en serie der hedder In-

Reach. Det er en satellittelefon der 

kan sende/modtage tekstbeskeder, 

SOS funktion, GPS navigation og 

sporing. Den kræver dog et abonne-

ment til ca. 130 kr./mdr. Det kunne 

være en ide hvis man f.eks. skulle 

krydse Nordsøen eller lign. 

Det var så historien om en drama-

tisk del af Anholt Lone Star 2021. 

Det var en historie om, at Murphys 

lov der, altid skal tages meget al-

vorlig. En historie der viser, at sam-

spil af hændelser pludselig kan få 

store konsekvenser. En historie om 

hvor afhængige vi er blevet af øje-

blikkelig her og nu kommunikation. 

Og at vi har et meget effektivt red-

ningsvæsen, hvor der sættes de re-

surser af der er nødvendige i den 

givne situation. Helt gratis selvføl-

gelig. 

DSRS rapporten kan læses på 

DSRS´s hjemmeside. Søg på dato-

en 12/6 - 2021. 

Jeg vil selvfølgelig meget gerne 

reklamere for et medlemskab af 

Dansk Søredningsselskab. Det ko-

ster 550 kr./år. Der er stort behov 

for de ikke livstruende redningsak-

tioner i vores farvande, f.eks. 

grundstødninger, motor problemer 

og bugseringer. 

Jeg har lært af denne historie, at alt 

sikkerhedsudstyr skal checkes flere 

gange. Man skal være 100% be-

kendt med alle instrumenter, tele-

fon ol. Jeg har købt en nød VHF-

antenne. Jeg har fået en PLB 

(personal locating beacon) af Helle. 

Det er en lille satellit sender der 

sættes i redningsvesten. Et tryk på 

knappen og helikopteren kommer. 

Sikkerhed frem for alt. 

 

Mange hilsner fra  

Søren Nerup, V-2060 Havheksen 

Anholt Lone Star 2021 fortsat fra forrige side... 
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Allerede i år (2021) har DSRS 

deltaget i operationer som vist. 

VegaNyt september 2021 

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 



Side 5 

 

VegaNyt september 2021 

Turen går til Rødvig 

Tekst og billeder: Torben Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

Rødvig, en dejlig havn på 

Stevns 

Position: 55.25280-12.37512 

Når sejlere fra Øresundssiden skal 

sydpå, har mange det første stop i 

Rødvig. Det er ganske forståeligt, 

da det for det første er en smuk tur 

langs med Stevns Klint, men selve 

by og havn har også noget at byde 

på. 

Her er både fiskeri og lystbåde-

havn, og man kan lægge sig ind 

begge steder, og man betaler ved 

samme automat. Havneafgiften er 

inklusiv strøm og bad. 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring selve havnen er der flere 

muligheder for spisning i alle pris-

klasser og indkøb er i Brugsen, 10 

minutters gang fra havnen. Der er 

også mulighed for forskellige ture 

både til vands og til lands, og lige 

ved havnen er der den skønneste 

badestrand, hvor man også kan leje 

SUP boards. Om sommeren er der 

en gratis bus, som besøger de fleste 

af attraktionerne omkring klinten, 

og hvor kan stige af og på som man 

lyster. Her er der mulighed for at se 

bl.a. fyret, Højerup Kirke og Kold-

krigsmuseet. Langs hele klinten 

kan man gå på den smukke Tram-

pesti, som er en enestående smuk 

naturoplevelse 

 

 

For sejlere, er der tæt på havnen en 

lille perle man bør besøge, nemlig 

Rødvig Skibsmotormuseum. I sæ-

sonen er der åbent Onsdag aften 

samt Fredag og Lørdag og ellers 

kan man aftale speciel åbning på 

telefon. 

 

Det er et drømmeland for en teknik 

interesseret dreng i enhver alder, og 

udenfor museet er der bl.a. en ægte 

gammel fiskekutter. Der er et væld 

af gamle motorer, og man finder ud 

af, hvor mange små motorfabrikker 

der har eksisteret bare i Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her findes bl.a. en Diesella på-

hængsmotor (troede kun de havde 

lavet knallerter) og her kan man 

også se en original Penta motor, før 

der blev sat Volvo foran. Museet er 

hovedsageligt bemandet af pensio-

nister og folk med interesse for 

gamle motorer, og man kan høre 

mange historier om fiskeriet som 

det var tidligere. Det bedste er dog, 

når man starter nogle af de gamle 

motorer op, så er det ren nostalgi 

der fylder ørerne. 

 

 

Sejlerhilsen Torben Jensen, Albin 

MS82. 

Flinteovnen som er byens vartegn 
Diesella påhængsmotor. 

Lystbådehavnen med sejlklub og 

værft i baggrunden. 

Parti uden for museet med kutter byg-

get i Rødvig. 

Parti fra udstillingen. 

Taler vist for sig selv. 
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GENERALFORSAMLING 

 

 

 

Kære medlemmer af Dansk Vega Klub, 

som tidligere annonceret, indkaldes hermed til ordinær (udsat) generalforsamling 2021. Det 
foregår i år i Holbæk Bådelaugs lokaler, med den skønneste udsigt over Holbæk fjord, 

Finsings Plads 2, 4300 Holbæk, og det sker lørdag d. 18. september 2021, kl. 10:00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Dørene åbnes kl. 09:30, og der vil være kaffe på kanden. Klubben er igen i år vært ved frokosten, som er 3 
stk. håndmadder og en øl eller vand efter eget ønske. 

Indlægget i år efter generalforsamlingen, er en repræsentant fra Danske Tursejlere, som kommer og fortæller 
om foreningens aktiviteter, og dagen afsluttes med 50 års lagkage, som undskyldning for forvirringen om-
kring datoen, som var annonceret på hjemmesiden. 

Af hensyn til forplejningen skal vi have din/jeres tilmelding senest tirsdag d. 14. september 2021. 

Tilmelding kan ske på telefon 40729779,  eller ved at følge anvisningen i indkaldelsen, som blev udsendt 

til alle medlemmer. 
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Det skrev de om i Vegabladet 

SJÆLLAND RUNDT 1989 GAV NYE 

REKORDER 

Dette års Sjælland Rundt blev den sejlads, hvor alle 

deltagende både kunne sætte nye rekorder. Derfor 

skal der heller ikke mangle et kort uddrag af logbogen 

for Vega 2826 ”RIKKE”. 

Startdagen fredag den 23.6 startede vi med en formi-

dabel frokost ombord. Deltagerne var skipper: Jan 

Grubert, gasterne: Finn, Per Jens og Walther, naviga-

tor: AP MK 5. 

Vi fik en fin, start kl. 15.00 med nordvestenvind 8-10 

m/s, så der blev krydset godt langt ind under den dej-

lige nordsjællandske kyst. Efter en lille times tid var 

vi godt fremme i feltet og da ”DUKE” gik på grund så 

det ud til, at vi kunne få et godt forspring til en af fel-

tets hårdeste  konkurrenter. Da vi havde Gilleleje 

tværs var der kun 3-4 andre Vega’er foran os. I løbet 

af natten tog vinden til, helt op til 15-18 m/s, så på 

med fokken og to reb i storen, så vi uden for meget 

vand i cockpittet kunne runde Sjællands Rev kl. 5.25. 

Derefter blev det halvvind ned mod Røsnæs og efter 

Røsnæs blev spileren sat om end med noget besvær 

(lad aldrig skipperen sætte spiler, han ved ikke hvad 

der er op og ned). Problemet blev løst og vi var nu nr. 

2 eller 3 med ”DUKE” lige i hælene. Vi blev dog hur-

tigt indhentet af ham, for han sejlede mindst 1 knob 

hurtigere end vi. Gad vide om han har ophævet nogen 

af fysikkens love? Fra Agersø og og til Storstrømmen 

måtte vi ligeledes se os overhalet af et par konkurren-

ter. I Bøgestrømmen fik vi presset os foran ”LE RA-

PIDE” fra Norge med Per som skipper. Per må vel 

være fast abonnent på ”Bådnyt”, for han tog den 

kendte smutvej over grundende i Langø Vrid. Skulle 

vi gå med eller holde os til den slagne vej? Vi valgte 

det sidste og kunne efter 500 meter sige farvel til Per, 

som nu var blevet dansk grundejer. Passerede Kalve-

have kl. 22.00, hvor 5 Vega’er fik noteret samme tid. 

Så blev det mørkesejlads gennem Bøgestrømmen og 

det blev uhyre vanskeligt at finde kostene. Ved Solda-

terne stod der mindst 1 Vega på grund. Det var bælg-

mørkt og da vi ikke kunne finde kostene efter Solda-

terne, blev vi enige om, at de nok var blevet inddra-

get. Det var dog ikke tilfældet, fik vi senere at vide, så 

vi fik nok pelset et par rødspætter henover grundende. 

Herefter gik det med halvvind mod Stevns. Her blev 

vi overhalet af 2 Vega’er. Fra Saltholm blev spileren 

igen sat og så gik den vilde jagt på de foranliggende 

Vega’er ind. ”DUKE” kunne vi ligeså godt opgive, 

han var forsvundet i horisonten. Vi fik indhentet et 

par stykker, men ”ANTI” var for hård en nød at 

knække. Ellers fin spilersejlads op gennem Øresund, 

det var som at køre damplokomotiv. AP’eren viste i 

perioder mellem 8- 9 knob over grunden. 

Vi gik i mål søndag kl. 13.13 overbeviste om en 3. 

plads, men måtte se os frataget placeringen af 

”JULIE”, som må være dukket op ud ad den blå luft. 

Efter målstregen syntes vi, at det ville være rart med 

lidt Volvo-musik, men batteriet virkede, så efter en 

lille tur halvvejs til Hornbæk satte vi sejl og krydsede 

ind i Helsingør Havn og fik en velfortjent frokost og 

starthjælp fra ”HENKEN III”. Herefter gik det hjem 

til Rungsted efter den bedste og hurtigste Sjælland 

Rundt nogen sinde. 

Hilsen og vel mødt i 1990 

Vega 2826 ”RIKKE” 

 

DA LANDKRABBEN GIK TIL SØS eller 

FRA NIVÅ TIL VEN 

Vi havde lige fået en Vega, og en torsdag aften så vi 

Henrik Voldborg i TV udmale for alle seerne, hvilken 

progtfuld weekend, der var i vente - masser af sol og 

svag vind - og vi blev enige om, at vi ville tage en tur 

til Ven, og gik straks i gang med at lave en liste over 

de sager, vi skulle have med, mens da vi så dens om-

fang, enedes vi strak om at gå anderledes til værks, vi 

skulle blot tage med, hvad vi ikke kunne undvære, det  

mest nødvendige. 

Nogle tæpper, en børste, en kam, en tandbørste, tand-

pasta, sæbe, en lygt, et vandfad, barbersager og nogle 

store håndklæder, lommetørklæder, viskestykker, tre-

fire sæt undertøj, skjorter, skiftesko, et jakkesæt (i 

Sverige måste man ha’ kavaj), nogle bøger for at tiden 

ikke skulle blive for lang, desuden regntøj og gummi-

støvler, for Henrik Voldborg kan man jo ikke rigtigt 

stole på, nogle kalder ham ”Henrik hen i vejret”. Vi 

skulle have paraply, handsker og for en sikkerheds 
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 skyld et par galoscher. 

Af køkkengrej skulle vi have 4 -5 gryder, et par kasse-

roller, en pande, kedel, kaffekande, thepotte, en brød-

rister, nogle spækkebrædder, knive, sleve, hulske, 

suppeske og en fiskegryde, hvis vi skulle blive tilbudt 

nogle fisk på Ven. 

Af madvare måtte vi til morgenmad have æg, bacon, 

brød til at riste, marmelade, ost, juice, smør, og en 

leverpostej. Til frokost mindst 6-7 slags pålæg plus 

marmelade, ost og lidt til varm ret og et glas sild. Til 

middag skulle vi have en 4-5 dåser suppe, nogle ku-

vertbrød, dernæst kødpostej, en stor kalvesteg, 5-6 

pund kartofler, et par dåser asparges og nogle rejer til 

en tartelet (som mellemret), noget frugt til en trifli og 

så mere ost, et par flasker hvidvin og et par flasker 

rødvin kunne vel ikke være luksus, når man skulle til 

Ven. 

Så kom sengetøjet: 2 dyner, 4-6 lagner, hovedpuder, 

betræk, et par plaider, pyjamas, natkjole, curlere, nat-

creme o.s.v. 

Nu kunne vi begynde at pakke ned! Den ene store 

papkasse efter den anden blev pakket, dertil 4 kuffer-

ter, et par sejlposer, resten, gryder, pander, og kasse-

roller, tog vi med løse. 

Lørdag morgen kl. 9 begyndte vi at bære ned til bilen, 

der gik kun et øjeblik, så kom en dreng og endnu en 

dreng med en pige, til sidst var der et mindre opløb. 

”Hvor skal i flytte hen?”, spurgte de. ”Vi skal ikke 

flytte, vi skal blot på en tur”. Ha, ha, den troede de 

ikke på. ”I skal flytte” slog de fast, ”men I kommer 

ikke til at sulte på flytningen”. Endelig havde vi stu-

vet det hele ind i bilen, og da vi kørte, råbte hele oplø-

bet hurra. 

Så gik det ned til havnen, bare vi nu havde husket det 

hele. Nå havde vi glemt noget, havde vi gudskelov 

svenske penge med, så vi kunne købe hvad vi mangle-

de i Sverige. 

Nu var vi fremme. På parkeringspladsen stod Morten 

Sø-and og Poul Gade og samtalede. Da de så galo-

scherne gik samtalen i stå - de havde sejlet i mange år 

og havde set en del, meget oplevet, men noget lignen-

de havde de aldrig set, stumme af forundring stod de 

der, målløse, forbavsede, jeg tror aldrig samtalen kom 

i gang igen, oven på denne visuelle opleve var ord så 

små, så meningsløse, så ubetydelige. Nu gik nogle 

timer med at bære ombord, stuve ned i kister og bæn-

ke. Båden var lastet til bristepunktet, en forkert sø og 

vi var havnet på Øresunds bund. Nå, Henrik Voldborg 

sagde osv. 

Ved tretiden var vi klar til at sejle og afsted gik det ud 

af havnen, kurs 90gr, livet på søen er jo herligt. 

Svenskerne stod i Norreborg og tog imod os. ”ni må-

ste ha’ hæckankor” sagde de. ”Har du set et anker?” 

spurgte jeg min kone. ”Ja”, sagde hun ”det ligger un-

der bagagen sammen med redningsbæltet og ildsluk-

keren”. Altså måtte vi ud igen og laste om. Ca. en 

time efter var vi klar med hækanker, men da var alle 

pladserne optaget og vi måtte til uden på 3 andre, som 

4. båd behøvede vi altså ikke anker. 

Så begyndte madlavningen, de andre nøjedes med et 

par bøffer og nogle pølser på grill og dertil et par då-

ser øl, men vi fik først suppe, så en postej, derefter 

kalvesteg, en lille mellemret og til sidst ost. Vi havde 

kun et blus, så det tog naturligvis nogen tid, inden vi 

kunne spise, så klokken var 23, da vi var færdige med 

at spise. Så skulle vi have mokka - lige så stille - de 

andre i havnen havde sovet i flere timer. Da vi endelig 

var klar til at gå til køjs, var klokken blevet 2. Vi lod 

opvasken stå til næste dag. Der var ikke kræfter til 

mere. 

Kl. 0400 bankede det på båden, og vi for op for at, 

hvad der var galt her midt på natten. Vi så at der var 

kommet endnu et par både uden på os, vi lå nu i syv 

lag.  Ham der havde banket, spurgte høfligt på tysk, 

om vi ville lade ham komme ud, han havde en lang 

tur foran sig. Det viste sig, at det ham der lå inderst, 

der ville ud. Nu gik der en times tid med at få ham 

velbeholden ud og kommet til ro igen. Ved sekstiden 

skulle den næste ud, og sådan fortsatte det, til vi klok-

ken godt ni lå inde ved kajen og endelig kunne kom-

me til at sove rigtigt. Vi vågnede først kl. 3 om efter-

middagen, og uden at have fået morgenmad eller fro-

kost, blot en kop kaffe, tog vi afsted hjem til Nivå. 

Vi levede godt i otte dage af den proviant, der var ble-

vet tilbage. Det var dengang, vi blev enige om, at en 

tandbørste og en pakke havregryn var nok til en week-

end-tur til Ven. 

Landkrabben på bro S i Vivå 

(V 562- Poul Krog) 
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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. 


