
Medlemsmagasin fra Dansk Vega Klub.     Nummer 4 , december 2021 

Eftertryk eller kopiering kun efter  aftale 

Deadline for næste nummer vides ikke…...  

Glædelig Jul og Godt Nytår 

Venligst udlånt af Walther V1691 



Formanden har ordet. 
Først af alt vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle 

en God Jul og et Godt Nytår. 

Vi kan se tilbage på et år, hvor aktiviteter begyndte 

komme tilbage til noget der ligner normalen, så hvis 

vi ser fremad, bliver det kommende år fantastik. Vi 

har lige modtaget fra den hollandske Vega klub, en invitation til en 

forhånds tilmelding til IFR HOORN 2022.  Jeg har tilmeldt mig. 

Glæder mig helt vildt. Første gang hvor jeg deltog var i IFR var i 

Warnemünde 2016. 

Der mødtes 43 Vegaér til hygge, kultur, kapsejlads og fest. Det er 

altid spænende at se hvordan andre Vega ejere har løst deres indret-

ning eller teknisk behov. Inspiration er jo en dejlig ting. 

Bare turen dertil var herlig. Undervejs mødtes vi og sejlede videre 

sammen for, at til sidst samles i Gedser og gå sammen til War-

nemünde. Desværre blev England 2018 aflyst og Holland 2020 ud-

sat. 

Har talt med vores Tekniske guru Søren Neerup om at følges ad til 

Holland. 

Han har kort sat en lille plan: 

Et mødested kunne være Bagenkop på Langeland. 

Herfra 30 mil til Kiel. 53 mil gennem Kielerkanalen. 

Fra Brunsbuttel til Helgoland 51 mil og fra Helgoland til Delfzijl 82 

mil. 

Her starter ”den stående mast rute”. Den har jeg ikke kort til. Men --

- 

Vi skal regne med 4 dage til Delfzjil, 2 dage gennem kanalen og en 

dag over Ijsselmeer til Hoorn, hvor man kan ankomme først på efter-

middagen. 

Altså én uge med flotille sejlads. 

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 

Så for os kunne mødestedet for starten på IFR 2022, være Bagenkop på Langeland. 

Man behøver ikke at være verdensmester for at deltage. 

Lad ikke denne begivenhed gå jeres næse forbi. 

I den kommende sæson ser jeg frem til at møde mange medlemmer, både på generalforsamlingen, til medlems-

møde og arrangementer. Servicesiden i bestyrelsen vil være aktiv med, at skaffe tilbud på ideer- nyanskaffelser 

og forbedringer til det gode skib, som I måtte foreslå. Dette bliver ikke bedre end dem der deltager. 

Som tidligere nævnt søges en Webmaster, en redaktør og en sekretær. 

”Alle vil gerne hjælpe, dog ingen troede de kunne.” 

God Jul og Godt Nytår 

Jeres formand     Robert Hansen 
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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 december er vi 134 medlemmer.  

Kære Medlemmer 

 På Generalforsamlingen d. 18/09-2021 blev V3445 Urban Jensen og V2106 John Johansen valgt som revi-

sorer og V0614 Ingrid Rønne valgt som revisorsuppleant - alle for en 1-årig periode, dvs. frem til marts 

2022.  

Desværre har udsættelsen af den ordinære Generalforsamling d. 6/03-2021 betydet, at der er gået 'kuk' i 

rækkefølgen og tidspunkt for valg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. På Generalforsamlingen d. 

18/09-2021 blev det besluttet, at den siddende bestyrelse skulle fortsætte frem til den kommende ordinære 

Generalforsamling lørdag d. 5/03-2022. Disse ændringer og beslutninger betyder desværre, at alle bestyrel-

sens medlemmer er på valg til marts 2022, hvilket kan være meget uheldigt for kontinuiteten i bestyrelsen. 

 Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmødet d. 25/11-21 besluttet at foreslå at: 

Søren Nerup (p.t. teknik) og Niels Engell (p.t. kasserer) og Torben (p.t. sekretær) fortsætter uden valg i be-

styrelsen frem til marts 2023. 

Robert Hansen (p.t. formand), Henning Bøhm (p.t. bestyrelsesmedlem) og Pal Jauernik (i forslag som nyt 

bestyrelsesmedlem) er på valg ved G/F d. 5/03-22 for en 2-årig periode 

1 web-master og 1 redaktør fortsætter ligeledes frem til næste G/F d. 5/03-2022, hvor disse er på valg for en 

1-årig periode. Kan alternativt konstitueres blandt den valgte bestyrelse. 

 Efter valget på Generalforsamlingen d. 5/03-2022 konstituerer bestyrelsen sig igen jf. Foreningens vedtæg-

ter. 

 Med venlig hilsen 

Niels Engell 

V2268 
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Lad os genstarte IFR 
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LINK til vores hjemmeside om IFR 2022 
https://www.albinvega.dk/index.php/ifr-hoorn-2022/  

https://www.albinvega.dk/index.php/ifr-hoorn-2022/
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En hilsen fra det Hollandske IFR-team vedr. IFR i Hoorn til juli 2022 

 (oversat af V2268) 

Kære Vega-sejlere 

Som I måske véd har IFR-teamet genstartet planlægningen af IFR i 2022!  

Selvfølgelig er alle usikre i disse tider, live er usikkert, men ... vi er stadig optimi-

stiske med hensyn til sommeraktiviteter.  

Perioden i juli er en god måned at rejse og mødes på. Måske med nogle begræns-

ninger og betingelser. Men vi går videre! Derfor sender vi jer nu oplysningerne til 

forhåndstilmeldingen, som vi vil bede jer sende til jeres medlemmer.  

Den foreløbige orientering er en pdf og en medfølgende formular til udfyldning 

ved forhåndstilmelding.  

Vi håber, at alle kommer med båd, det er trods alt en sejlerbegivenhed, men 

V2268, Niels Engell, spurgte i 2020 ind til nogle faciliteter for landkrabber og øv-

rige informationer (svaret fra 2020 er gengivet nedenstående). 

I år er vi i stand til at reservere 4 campervans ved vores egen havn (forslag: en til 

hvert land).  

Turistinformationscentret i Hoorn er dårligt bemandet, så besøg hjemmesiderne el-

ler adresser dine spørgsmål om andre faciliteter via en e-mail til: 

ifr2020@vegazeilers.nl. Hvis folk har brug for et B&B/hotel, så kan vi hjælpe med 

at reservere værelser på et nærliggende hotel, hvis det ønskes.  

Send venligst jeres forhåndstilmelding, og andre spørgsmål, til mailadressen: 

ifr2020@vegazeilers.nl inden den 5. januar 2022.  

I marts vil vi tage beslutningen om go/no-go, og hvis det bliver 'go', sender vi den 

bindende tilmelding med angivelse af priser m.v.  

Vi håber, at vi kan holde IFR-ånden i live og vi glæder os til at se jer alle sammen 

næste sommer! 

 

Med venlig hilsen 

Iteke van Balen  

Team IFR 2022 
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Lidt ekstra information fra korrespondancen i 2020:  

Ud fra de foreløbige tilmeldinger fremgår det, at en del IFR-deltagere kommer til Hoorn uden deres Vega.  
 
Desværre er der ingen yderligere overnatningsmuligheder i klubhavnen. Derfor har jeg følgende alternativer:   
 
1. Der er en campingplads (De Appelhoek) i en afstand af 15 minutters kørsel i bil. Appelhoek er en gård 
langs IJsselmeer med campingplads, lejligheder, B&B og gruppeindkvartering. Se: appelhoek.nl for billeder 
og engelsk tekst. Hvis du ønsker at booke ophold, skal du gøre det selv.  
 
2. Derudover forsøger jeg at reservere nogle flere pladser til autocamper/campingvogn i en nabohavn 
(Grashaven), som også er omkring 15 minutter i bil til klubhavnen eller 20 minutters gang gennem byen, eller 
6 minutter på cykel, som evt. kan lejes i byen.  
 
3. Hvis du ønsker at holde dig i gåafstand (10 minutter) fra havnen, har jeg midlertidigt kunnet reservere væ-
relser på et familiehotel ved navn De Magneet indtil den 18. marts.  
 
Jeg tror, at dette er den billigste mulighed for hotel i Hoorn. Morgenmad er inkluderet. Jeg har midlertidigt 
reserveret nogle værelser, som jeg kan holde frem til marts 2020 (2x 2 personer, 1x 4 personer og 1x 1 per-
son). Prisen er ca. 150 € for et 4 personers værelse, 100 € for et 2 personers og 80 € for et 1 personers pr. nat. 
Hvis du ønsker at reservere dette hotel, bedes du reservere det selv.  
Hjemmeside: www.hoteldemagneet.nl , E-mail: info@hoteldemagneet.nl  og telefon: +31 229 215 021. Du kan 
også booke det værelse på Booking.com. Lidt dyrere (6%), men hvis du ønsker det, er det muligt at afbestille, 
tror jeg, op til 48 timer før datoen.  
 
Succes og venlig hilsen,  
 
Iteke van Balen  
Team IFR 2020  

HOORN 
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Bovpropel 

Tekst & billeder Peter Brenøe. 

De fleste Vega-ejere kender til pro-

blematikken med besværlige og til 

tider umulige havnemanøv-

rer. Man vænner sig til det, 

og finder frem til sine egne 

fiduser, og lader måske væ-

re med overhovedet at tøffe 

ud fra pladsen, hvis vinden 

er for kraftig og står i den 

forkerte retning. 

Med disse overvejelser i erindring 

lå beslutningen om at få monteret 

en bovpropel lige til venstrebenet, 

da nyheden om udbetaling af inde-

frosne feriepenge landede i e-

boksen. Jeg forhørte mig her og 

der, bl.a. på værftet i Humlebæk 

Havn, hvor Slowfox ligger på land i 

vintersæsonen, men også hos Det 

Nye Ship Shape på Rungsted Havn, 

som vitterlig, i modsætning til de 

tidligere mystiske ejere, er lige så 

serviceminded som Birthe ude i 

Marbæk. Ud over, at mit nye Jab-

sco toilet kom hjem inden for 4 da-

ge, hvor jeg så selv lå og nørklede 

med at få det placeret rigtigt både i 

forhold til udskylningsrøret, og 

uden at det skrabe de på toiletdø-

ren, pegede de på Stig fra Yacht 

Management til montage af Thru-

steren, som den mere rigtigt hedder. 

Stig var billigst, og udmærkede sig 

ved, at fremkomme med et tilbud, 

hvor han overholdt både pris, tids-

ramme og omfang til punkt og prik-

ke. Han vidste også lige med det 

samme, hvilken model, der præcis 

passer til Vegaen, ude i stuverum-

met i forkahytten, lige bagved 

vandtanken. Altså ikke noget med 

at opfinde den dybe tallerken, og så 

var han op mod 7 – 8.000 kr. billi-

gere end værftet, så vi landede på 

lidt over 28.000 kr.  

Men - host – indrømmet! Man kig-

ger altså lidt, skulle jeg hilse at si-

ge, når de skærer hul i skroget og 

sætter et rør igennem, samtidig med 

at man håber på, at de er i stand til 

at glasse og tætne det til den store 

guldmedalje. 7-9-13 havde Stig ik-

ke været ude for, at operationen 

mislykkedes.  

Her er hul og rør, før de begyndte 
at klø på med epoxy etc. Det var i 
marts, og det sku være varmere i 
vejret, før de ku fortsætte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her følger en række interessante 
fotos, som nogenlunde dækker pro-
gressionen i arbejdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Et kig til naboens båd på havnen, 
men ellers ku man jo konstatere, at 
der var ”hul igennem”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da det blev lidt varmere i vejret, 
blev enderne skåret af røret. Alt 
arbejde i denne del af processen er 
jo betinget af, at man skærer det 
hele fuldstændig præcist, og det var 
så, hvad Stig og hans folk gjorde. 

fortsættes næste side 
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Så blev rørenderne skåret til, og det 
blev fyldt ud med epoxy etc. Det 
skulle så tørre en rum tid, førend de 
ku begynde at slibe på det, men in-
gen problemer med at begynde 
montagen af selv Thrusteren. 

Sådan, se foto forneden, tager 
Thrusteren sig ud, i stuverummet i 
forkahytten, placeret forrest mod 
vandtanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg har altid selv haft dette stuve-
rum med en bund af marinefinér, 
dækket med Dyne Larsens liggeun-
derlag. For en sikkerheds skyld sat-
te jeg to brædder på hver side af 
Thrusteren som beskyttelse. Anker-

kæden, som på fotoet, er dog nu 
placeret i BB kistebænk i cockpit, 
og det eneste, der ligger ved siden 
af Thrusteren er såmænd spileren 
og andet let grej. Den røde knap er 
den man hiver op, når man sætter 
strøm på. Apropos elektricitet, slap 
vi for at montere særskilt batteri til 
Thrusteren, da Stig skønnede, at der 
var power nok med de 2 forbrugs-
batterier, jeg har i forvejen (nede i 
dørken i ”salonen”). Jeg har sær-
skilt startbatteri ude i motorbrøn-
den. I løbet af ingen tid, havde de 
fået monteret betjeningspanelet, 
som jeg havde bedt om skulle sidde 
på cockpit-karmen, tæt ved gear/
gas stangen, så jeg kan betjene beg-
ge ting samtidig. Måske lidt svært 
at se på nedenstående foto, men det 
er der. Samtidig kan jeg jo lige få 
lejlighed til at bryste mig af mit 
agterpulpit, udført af Dansk Skibs-
takkel. 

Men efterhånden var det jo blot at 
bundmale Slowfox, som sædvanlig, 
og jeg gav den naturligvis lidt eks-

tra VC17 inden i røret, for at holde 
det værste skidt fra døren. Det vil 
vise sig, når jeg tager båden op her 
i oktober. 

 
 
Og hvordan har den så virket i den-
ne i øvrigt pragtfulde sæson? Fuld-
stændig proff og efter hensigten. 
Selvfølgelig skal man stadig kunne 
sine havnemanøvrer, men det er på 
alle måder blevet nemmere, også 
når man er alene på ”fartøjet”. Én 
af min kones veninder, havde en-
gang givet hende dette råd udi da-
ting-genren: ”sørg for at få dig en 
mand med bovpropel”. Det er så 
endelig lykkedes!   
 
Peter Brenøe Lange, Vega-2049, 
Slowfox.  
 
 

fortsat fra forrige side 
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Referat fra Dansk vega klubs ordi-

nære generalforsamling lørdag den 

18. september 2021 Kl. 10.00 

Afholdt i Holbæk bådelaugs loka-

ler, Finsings plads 2 4300 Holbæk 

Formanden V.2258 Robert Hansen 

bød deltagerne velkommen til gene-

ralforsamlingen. 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Valg af dirigent & referent. 

V. 1203 PAL Jauernik blev valgt 

som dirigent. 

V. P 0767 Leif Plaetner blev valgt 

som referent. 

Dirigenten konstaterede at general-

forsamlingen var lovligt indkaldt og 

dagsordenen blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Konstatering af de stemme-

berettigede. 

Der var 12 stemmeberettigede til 

stede. 

 

Pkt. 3 Formandens beretning. 

Formanden V.2258 Rober Hansen 

aflagde beretningen, i denne måtte 

Corona nedlukningen Stå til regn-

skab for meget.  Bestyrelsens arbej-

de for at fejre 50-års jubilæet blev 

sat i skak mat, til gengæld blev der 

udsendt en gavepakke til medlem-

merne indeholdende en cap samt 

mærker, til aktive var der også en 

stander. Medlemmer har reageret 

meget positivt til denne gestus. Be-

styrelsesmøderne foregik Pr. Tlf. Vi 

har nu, med stort besvær fået en 

forenings konto hos Danske Bank 

uden etablerings gebyr, men et ge-

byr på 75,00 Kr. Pr. kvartal.  

Vi arbejder på at skabe lokale afde-

linger i lighed med det der tidligere 

hed regioner for at udveksle infor-

mationer og forny energien for nye 

medlemmer og høre om deres øn-

sker for fremtiden. 

Vi kan konstatere, at Vegaer for-

svinder ud af landet, især til øst Eu-

ropa. 

Der er nu 130 medlemmer af Dansk 

vegaklub. 

Beretningen godkendt 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskabet 

til godkendelse: 

Formanden fremlagde regnskabet 

da kassereren var på ferie. Det viste 

et underskud på 18.493,47Kr. Un-

derskuddet skyldes at der er ind-

købt Caps, USB sticks samt vim-

pler. Formuen er på 58.936,17Kr.  

Regnskabet godkendt 

 

Pkt. 5 Behandling af indkomne for-

slag: 

Der var ikke indkommet nogen for-

slag 

 

Pkt. 6 Fremlæggelse af budget og 

fastsættelse af kontingent for den 

kommende periode. 

Formanden fremlagde budgettet og 

foreslog at kontingentet fortsatte 

uforandret, der var forslag om at 

nedsætte kontingentet, formanden 

mente at vi skulle fastholde det, så 

der var midler til IFR i 2024. forsla-

get kom ikke til afstemning. 

Det blev godkendt. 

 

Pkt. 7 Valg af medlemmer til besty-

relsen samt 1 bestyrelsessuppleant 

I den forlængede valgperiode var 

V. 2826 Henning Adrian og V. 

1883 Flemming Kaiser trådt ud af 

bestyrelsen. 

V. 1203 Pal Jauernik var kommet 

ind i bestyrelsen. 

Den siddende bestyrelse fortsætter 

uforandret til den ordinære general-

forsamling i 2022 

 

Pkt. 8 Valg af 2 revisorer og 1 revi-

sorsuppleant. 

 

V.3445 Urban Jensen  genvalgt 

V.2106 John Johansen genvalgt 

V.614 Ingrid Rønne Revisor sup-

 pleant nyvalgt 

 

Pkt. 9 eventuelt 

Formanden takkede Walter Nerving 

for hans store arbejde for Vega 

klubben igennem mange år og 

overrakte ham en halv model af en 

Vega, samt udnævnte ham til æres-

medlem af foreningen. 

Redaktøren opfordrede medlem-

merne til at komme med forslag til 

ny redaktør og webmaster. 

 

Referent 

Leif Plaetner V. P-0767 

Referat fra ordinær generalforsamling 2021 
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Dansk Vega Klub støtter DSRS 

Vi har de første, men skal være flere! 

Som erfaren Vegasejler har vi brug for dig som Vega-ambassadør! 

 

Opgaven er at tilbyde interesserede og nye vegaejere en sejltur og en snak om Vega’en - altså, at du vil 

være en kontaktperson, som gerne viser din Vega frem til dem, der overvejer at købe en Vega - og lokker 

dem ombord, der lige har købt en Vega, sådan at de bliver budt godt velkommen og får lidt tips & tricks. 

Som Vega-ambassadør får du måske en ny Vega-ven, og dermed et sjovere lokalt sejlermiljø. Du får 

sandsynligvis også en hjælpende hånd, når du får brug for det. 

Vegasejlere har det sjovere er vores motto i Vegaklubben. Det er, som 

bekendt, sjovest jo flere vi er 

- og netop en sjov og aktiv bådklasse er målet for vores pletskud! 

Meld dig som Vega-ambassadør til: 

 

Robert Hansen på e-mail: formanden@Albinvega.dk 

 

Stjerneskud, skumsprøjt og stor tak for hjælpen :-) 

 

Vegaklubbens bestyrelse 
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V ær beredt, lærte min spejderleder mig i 

min pure ungdom, før kone, børn, hund 

og kat indgik i min livshistorie. Det var også 

før konen indkøbte en båd, sendte mig på sej-

lerkursus, anskaffede hund nr. 2 og kaldte sig 

selv admiral. 

 

Det hele startede – som så mange gange før – med at 

rigge båden til, så vi kunne komme på sommertogt i 

de danske farvande, gerne Fyn rundt og masser af 

kommende oplevelser. Vores nye gast, Rufus, en 6 

måneders gammel Cocker Spaniel, havde pakket lege-

tøj, kødben og hundekurv, mens vi andre overvejede 

rute, vind og vejr. Erfaringer fra tidligere gjorde, at vi 

var forberedte på, at hunde i hårdt vejr kunne give vis-

se udfordringer, så korte ture mellem havne uden alt 

for meget kapsejlads var udgangspunktet. 

Rufus er meget far-fikseret, 

og dette indebærer selvfølge-

lig, at man allerhøjst er ca. 5 

cm fra fars ben. Dette viste 

sig hurtigt at give visse ud-

fordringer, da jeg skal op til 

masten for at sætte storsejlet. 

Hund, skøder, fald og en god 

dansk vind tilsat moderate 

bølger og regn gjorde hurtigt 

tanken om snarest at trække storfald tilbage til cock-

pittet et ”must”. 

Vel ude i Øresund er tiden inde til lidt afslapning. 

Hunden placeret ved min side, hustruen lidt længere 

væk og en kop kaffe i hånden, så er turen i gang. 

Det skulle hurtigt vise sig, 

at Rufus IKKE hører til 

den søstærke hunderace. 

Allerede 1 time inde i vo-

res vej nordpå udbrød der 

skvulpe-lyde, ikke som 

forventet fra vandet om-

kring os, men fra Rufus 

maveregion. De planlagte 

30-40 sømil blev hurtigt 

forkortet ned til nærmeste havn, men skaden var alle-

rede sket. Al tovværk, det bedste sted at gense hun-

dens morgenmad, ville garanteret blive rengjort sna-

rest.  

Vi nåede fra Skovshoved til Nivå den første dag med 

en meget sølle hund på slæb. Det forhindrede dog ikke 

Rufus i at springe rundt om mine ben, netop som bå-

den skulle fortøjes. Resultat en noget kaotisk og meget 

anderledes ankomst, som heldigvis ingen så. Hunden 

havde nemlig udset sig, at han ville forlade skuden 

inden vi lå til kaj, hvilket ikke nødvendigvis er hen-

sigtsmæssigt. Jeg endte med at smide Rufus ned i ka-

hytten, hvor den stejle trappe kunne give os lidt fred. 

Jeg var noget træt efter vores første dag på havet, og 

planerne gik ikke længere Sjælland og Fyn rundt, men 

bare håbet om at nå til Gilleleje inden sommeren var 

forbi. 

Jeg skal ikke trætte jer med vores humplen til Gillele-

je, Höganäs, og alle de dejlige havne ned igennem 

Øresund. Men begrebet afslappende sejllands blev i år 

omdøbt til: Bliv liggende så længe du gider i en given 

havn og slap af. Når du sejler, så forvent Odysseuske 

udfordringer med Kykloper, Sirener og Rufus. 

Vi nåede ikke rund i det danske land, men tro mig. 

Der er rigtig mange dejlige havne i Øresundsregionen, 

og Rufus lærte os at påskynde, at små ture også har 

deres charme. Vi nåede immervæk at nyde mange da-

ge i havn, lidt sejlads og hund og besætning fik trods 

alt en hyggelig ferie.  

At sove med en hund halvvejs nede i soveposten har 

da også sin charme! 

 

Pál Jauernik 

Vega 2732 Saoirse 

Sommer odyssé med enkelte udfordringer  
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D enne artikel har været udgivet i Ve-

gaNyt 4 - 2017. Der er kommet en 

del nye Vegasejlere til siden da. De har en 

stor lyst til at forbedre og opdatere den 

gamle Vega. Det er vigtigt at gøre det rig-

tigt, hvis f.eks. faldene skal føres tilbage til 

cockpittet. Der har også været et par ind-

slag om emnet på Face Book grupperne -- 

så her er den igen. 

Ruf og dæk på en Vega er to lag glasfiber med 

en kærne af PVC skum. En stiv sandwich kon-

struktion. Der er indlagt hårdttræ på udsatte 

steder, under håndlisterne på ruffet, på midten 

af fordækket og under masten. Glasfiberlagene 

er 3,5 og 2,5 mm tykke. Distanceskummet er 

ca. 15 mm, ifølge Vega Håndbogen. Der er og-

så et kabelrør i styrbordsside af ruffet. 

Vil man f.eks. have fald og trim liner ført til-

bage til cockpittet.  Monterer andet grej der 

udsættes for større belastninger, på ruffet/

dækket, er det vigtigt at gøre det rigtigt. 

Distancematerialet (skummet) mellem glasfi-

berlagene skal fjernes og erstattes med epoxy, 

således at ruffet/dækket bliver massivt og 

vandtæt omkring skruehullerne. Bruger man 

gennemgående bolte uden dette lille trick, 

komprimeres distancematerialet og boltene 

kan ikke spændes ens. Det tynde ydre- og in-

derglasfiberlag kan blive skadet ved stor sam-

mentrykning og belastning. Tillige kan vand-

indtrængen i distancematerialet være meget 

skadelig. Det sker let ved brug af selvskæren-

de skruer gennem det yderste lag. Hvis der 

bruges selvskærende skruer til f.eks. solpane-

ler. Så husk at bruge fugelim ved skruehuller-

ne.  

Der måles og mærkes op med præcision – 

selvfølgelig. Et lille ”søgebor” på 3-4mm kan 

bestemme sammensætningen af dækket og 

samtidig forbore.  

1. Bor et stort hul, gerne et 

12-14 mm hul igennem, 

fig.2. Så er det lettere at 

fjerne skummet.  

2. Sæt en 3-4-5mm unbrako-

nøgle i skruemaskinen. 

Kør dem langsomt rundt i 

hullet i skummet, en af 

gangen, til det er findelt, 

Fig.3. 

3. Blæs og sug skummet ud. Støvsuger, pin-

cet, papirklips og sugerør(til pust) er 

godt.  Der er nu kommet et hulrum om-

kring bolthullet på 30-50 mm i diameter.  

4. Bor alle huller og forbered dem til op-

fyldning, med tape på undersiden og tape 

på oversiden til at tage et evt. overløb.  

5. Det er nu tid til at drikke en dåseøl. Den 

tomme dåse, hvor toppen er klippet af, er 

god til at blande epoxy i og hælde af. Der 

er ikke overflade spænding i epoxy, så 

hullerne skal fyldes op af flere gange. 

Der kan kommes lidt fortykkelsesmiddel 

i epoxyen.  Efterfyld hullerne indtil epo-

xyen begynder at hærde. Epoxyen kan 

også pumpes ned som i Fig.4 

Montage af grej på dæk og ruf med gennemgående bolte. 

fortsættes næste side…. 
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Man kan evt. rører rundt i 

hullet med en papirklips for 

at få de sidste luftlommer ud. 

Fig.7 

Der vil genereres en del var-

me ved hærdningen af epoxy-

en. 

6. Efter afhærdningen bo-

res det korrekte diame-

ter hul igennem . Fig.8  

7. En forsænker fjerner 

kanten omkring skrue-

hullet, så fugemassen 

bliver mest effektiv om-

kring skruen og virker 

som en o-ring. Fig.9/10 

8. Er belastningen meget 

stor, skal der sættes en 

doblingsplade på under-

siden. I mange tilfælde 

er det ikke nødvendig.  

F.eks. spilaflasterens hulafstanden er så 

lille, at der bliver lavet en massiv epoxy-

klods, limet til det yder og inder glasfi-

berlag under hele aflasteren.  

Jeg har brugt 316/A4”svejse møtrikker” til 

montagen af spil, aflastere og skildpaddeblok-

ke.  

Det kan være lidt vanskeligt at finde A4 svej-

semøtrikken, så bestil rigelig i forskellige stør-

relser. 

De findes på nettet. Søg og du skal finde. 

 Byggehøjden er minimal med lille risiko for 

hoved/hår skader. 

 

Svejsemøtrikker og doblingsplade kan selvføl-

gelig kombineres. Stadig med lav byggehøjde. 

Skruerne skal afpasses i længden for det bed-

ste resultat. Lidt maling vil fuldende indtryk-

ket. Måske næste forår –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Nerup, V-2060, Havheksen af Holbæk. 

 

fortsat fra forrige side…. 



Side 14 

 

VegaNyt december 2021 

LIDT DANMARKSHISTORIE 
Kilde: Dansk Militærhistorie. https://milhist.dk/peder-bredals-forsvar-i-nyborg-fjord-2/ 

“En solstråle i isvinteren 1658” 

Under den militært katastrofale vin-

ter i 1658, og som følge af Dan-

marks ligeledes katastrofale krig 

med Sverige i 1657-1658, og midt i 

tid med omfattende danske tilbage-

slag, og en om sig gribende neder-

lagsstemning, udspandt en mindre 

men opmuntrende episode sig, med 

en lille afdeling af danske krigsski-

be, under kommando af Kaptajn 

Peder Jensen Bredal, som overvint-

rede med sine skibe i Nyborg Fjord. 

Her ved Nyborg, med sine fastfros-

ne skibe, fanget og isoleret, uden 

noget håb om støtte eller undsæt-

ning, trodsig trods oddsene imod 

ham, samlede en stædig Peder Bre-

dal sine mænd og udførte et ensomt 

og succesfuld forsvar imod fjenden 

– en episode, som en dansk søhisto-

riker kaldte, “En solstråle i isvinte-

ren 1658”. 

Den latente svenske trussel 

Den anden (1643-1645), af de 5 

krige i det 17 århundrede, imellem 

Danmark og Sverige, havde været 

meget dyr for Danmark i form af 

tabt national territorium, som Dan-

mark var blevet tvunget til at afstå 

til Sverige. Efter afslutningen på 

krigen fra 1643-1645 besteg nye 

herskere tronen i både Danmark og 

Sverige. 

Kong Karl Gustav som best Resu-

me: Den 8. november 1657, efter at 

den svenske hær havde løbet Jyl-

land over ende, afsendte den dan-

ske Admiral Bjelke, Søkaptajn Pe-

der Bredal med en eskadre krigsski-

be for at patruljere i Lillebælt. Bre-

dals mission var at hindre den sven-

ske hær i at gå ombord i skibene og 

blive transporteret enten til Fyn – 

det nærmeste og mest sandsynlige 

mål, eller nogen anden af de danske 

øer. 

November var imidlertid allerede 

sent på sejlsæsonen og Bredal blev 

sammen med 4 af sine skibe blev 

beordret til at overvintre i Nyborg. 

Hovedparten af den danske flåde 

overvintrede i den danske flådebase 

i København, hvor man selv for-

ventede et angreb.eg den svenske 

trone i 1654 var en professionel 

soldat og havde store territoriale 

ambitioner for Sverige. 

I forfølgelse af disse magtambitio-

ner og territoriale udvidelser, an-

greb Karl Gustav Polen i 1655, 

samtidig med at han ikke gjorde 

nogen hemmelighed ud af, at Dan-

mark og dets territorium også var et 

af hans endelige mål. 

Frederiks d. III forebyggende an-

greb 

I lyset af den latente svenske trussel 

som Karl Gustav udgjorde i almin-

delighed, og den stigende svenske 

styrke i særdeleshed, besluttede den 

danske Kong Frederik d. III at Karl 

Gustavs engagement i Polen, var et 

gunstigt tidspunkt for Danmark at 

starte en forebyggende krig imod 

Sverige. Uheldigvis påbegyndte 

Frederik d. III sit forebyggende an-

greb for tidligt – før Danmark var 

fuldt forberedt – tilsyneladende me-

re med øje for at udnytte sommer 

tidsrummet end for realiteterne bag 

Danmarks styrke. 

Da Frederik d. III, indledte krigen i 

1657, reagerede den svenske hær 

øjeblikkelig ved at pløje igennem 

Tyskland fra Poland, støde op igen-

nem Holsten, Slesvig og derefter 

Jylland, imens den skubbede den 

danske hær foran sig. Frederik d. 

III blev dermed strategisk udma-

nøvreret af et svensk modstød imod 

et område, som Danmark burde ha-

ve forudset, og Danmarks hjerte var 

nu i fare. 

Vinter felttoget 

Efter at have underlagt sig Jylland, 

stod den svenske hær hjælpeløs ved 

bredden af Lillebælt, som sammen 

med den støtte de danske krigsskibe 

ydede, tjente som en forsvaret vold-

grav der forhindrede den svenske 

hærs overgang til Danmarks større 

øer – alt der var tilbage af Dan-

marks nationale territorium. Men 

nu indtraf et meget usædvanligt na-

turfænomen, som gav den svenske 

hær en sjælden mulighed for at un-

derlægge sig de resterende danske 

øer. En usædvanlig hård vinter frøs 

farvandet imellem de danske øer til 

en så tyk is, at den kunne bære 

vægten at den svenske hærs march 

over isen. 

Kong Karl Gustav greb dristig den-

ne utrolig mulighed, naturen så vel 

tilrettelagt havde givet ham og mar-

cherede med den svenske hær over 

isen for først at erobre Fyn, så Lol-

land, Falster, og til sidst Sjælland 

og København. Den svenske hær 

omringede og belejrede dermed 

København, imens det resterende 

danske territorium var under svensk 

besættelse. 

Peder Bredal’s forsvar i Nyborg Fjord 
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Fortsat fra forrige side…. 

Peder Bredals forsvar i Nyborg 

Fjord 

Bredals eskadre som overvintrede 

ved Nyborg Fjord, bestod af Sam-

son (40), Svenske Løve (36), Sven-

ske Lam (34), og Emanuel (20-26).  

Da den svenske hærs fremrykning 

omsluttede og besatte Fyn, tog Karl 

Gustavs tropper Nyborg by sam-

men med fæstningen Nyborg slot. I 

Nyborg Fjord lå Peder Bredal fast-

frosne skibe, som snart blev udsat 

for svensk kanonild fra bredden og 

for flere svenske angreb. Det lykke-

des imidlertid for Bredal at skære 

sine skibe fri af isen under svensk 

beskydning, og flytte dem til det 

midterste af Nyborg havn, hvor 

hans skibe modstod alle svenske 

angreb fra den 2. til den 5. februar. 

Efter det mislykkedes forsøg på at 

erobre eller ødelægge Bredals ski-

be, forlod svenskerne omsider Ny-

borg for at fortsætte deres fremryk-

ning imod København. Det lykke-

des til sidst for Bredals eskadre at 

nå åbent vand, og dermed undslip-

pe de svenske styrker som omringe-

de Bredals lille styrke, ved at sejle 

til København hvor de ankom den 

29. april. 

Som påskønnelse af Peder Bredals 

lederevner, hans frygtløse forsvar 

og hans skibe udnyttelse af mulig-

hederne for at modstå svenskerne i 

Nyborg Fjord, og dermed give 

Danmark et eksempel til efterføl-

gelse, udnævnte en taknemmelig 

Kong Frederik d. III Peder Bredal 

til Vice Admiral. 

Med denne bedrift, demonstrere 

Bredal endnu engang at han var en 

opfindsom og effektiv officer, hvis 

evner lovede godt for fremtiden. 

Desværre blev dette aldrig opfyldt. 

Den 4. december 1658, blev Bredal 

dødeligt såret, imens han deltog i et 

angreb på Sønderborg fæstningen 

på Als. 

“Defensionsskibe”: bevæbnede 

handelsskibe 

For at give en ide om den til rådig-

heds stående styrke i Peder Bredal 

eskadre da han forsvarede sig i Ny-

borg Fjord, må det siges, at de 3 

skibe under hans kommando ikke 

var toppen af den danske flåde. 

Faktisk var mindst 3 af Bredals 4 

skibe tidligere handelsskibe, som 

tvunget af krigens nødvendighed, 

var blevet ombygget til at tjene som 

krigsskibe i den danske flåde – en 

fremgangsmåde som var relativt 

almindelig hos alle flåder igennem 

det 17 århundrede. 

På dette tidlige tidspunkt havde 

Danmark allerede indført en bevist 

statspolitik, med at opmuntre dan-

ske handelsfolk til at bygge store 

bevæbnede handelsskibe, som kun-

ne indlemmes i den danske flåde i 

en nødsituation. Disse skibe blev af 

Danmark officielt betegnet 

“defensionsskibe” eller forsvarsski-

be (2). For at opmuntre til bygnin-

gen af sådanne “forsvarsskibe”, 

fulgte økonomiske fordele i form af 

lavere skat og told. 

Den Svenske Løve (36) og Svenske 

Lam (34) i Bredals eskadre, var 

begge tidligere svenske handelsski-

be, som danskerne enten havde be-

slaglagt umiddelbar før Frederik d. 

III indledte sit forebyggende an-

greb, eller havde erobret ved dens 

start. Svenske Løve og Svenske 

Ørn bliver begge benævnt som et 

“kompagniskib” (3) på en overle-

ven dansk skibsliste, og dette indi-

kere at disse tidligere handelsskibe, 

tilhørte et af Sveriges større han-

delskompagnier, som f.eks. et sel-

skab der handlede med Østindien, 

før de blev tvunget ind i den danske 

flåde. 

Det skal i denne sammenhæng til-

føjes at under Karl Gustav krigene, 

indlemmede den svenske flåde også 

et antal svenske handelsskibe. I 

størrelse vejede Svenske Løve 1000 

tons og det Svenske Lam 900 tons, 

og det gjorde dem til to af de stør-

ste skibe i den danske flåde. Selv-

om de var designet og bygget som 

handelsskibe, var de dog ikke 

istand til at føre så mange kanoner 

som et krigsskib. 

Den samme danske skibsliste som 

beskriver de to tidligere svenske 

handelsskibe som 

“kompagniskibe”, beskriver Sam-

son (40) fra Bredals eskadre, som et 

“defensionsskib” eller forsvarsskib. 

Samson er ikke inkluderet på en 

dansk flåde liste fra 1656/1657 (4) 

som nævner de danske krigsskibe 

ved begyndelsen af fjendtligheder-

ne. Samsons fravær på denne liste 

som et “defensionsskib”, tyder på 

at Samson oprindelig var et dansk 

handelsskib, som den danske flåde 

midlertidig ønskede at bruge som et 

krigsskib under krigen. 

fortsættes næste side…. 

Bredal og hans skibe i Nyborg 

Fjord (Maleri af Carl Neuman)  
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fortsat fra forrige side… 

Det sidste skib i Bredal eskadre i 

Nyborg Fjord, Emmanuel eller 

Emanuel, er ikke inkluderet i den 

danske skibsliste fra 1656/1657 (5), 

som beskriver den danske flådes 

sammensætning i begyndelsen af 

krigen i 1656/1657. En anden kilde 

(6) angiver imidlertid at et dansk 

krigsskib ved navnet Emanuel (20-

26), blev købt af den danske flåde i 

1644 og brændt i kamp i 1659. 

Denne Emanuel er derfor sandsyn-

ligvis lig med den Emanuel i Peder 

Bredals eskadre i Nyborg, og hvis 

det er rigtigt, det eneste skib i Bre-

dals eskadre som ikke var et han-

delsskib der var blevet ombygget til 

krigsskib. Antallet af kanoner på 

Emanuel, antyder imidlertid også at 

det var det mindste skib i Bredals 

eskadre og med den mindste ild-

kraft. 

Svenske Løve og Svenske Lam 

blev sammen med et tredje svensk 

handelsskib (tilsyneladende den 

Svenske Grib), der var blevet op-

bragt af danskerne i begyndelsen af 

krigen, returneret til Sverige da 

fjendtlighederne ophørte. Samson 

blev sandsynligvis også returneret 

til tjeneste i den danske handelsflå-

de ved afslutningen på krigen. 

Roskilde freden 

Krigen i 1657-1658 blev afsluttet 

ved freden i Roskilde, som blev 

underskrevet den 26. Februar 1658, 

og som endte med en af de mest 

ødelæggende territoriale afgivelser, 

som Danmark nogensinde blev 

tvunget til. 

Peder Bredals død 

“Freden” i Roskilde varede kun 

nogle få måneder, så fortrød en util-

freds svensk Kong Karl Gustav, de 

ellers gavmilde fredsbestemmelser i 

Roskilde overenskomsten. Han be-

sluttede sig for, at han ønskede me-

re og angreb derfor Danmark for at 

udnytte landets yderst sårbare situa-

tion til at udvide Sveriges areal. 

Karl Gustavs første offensive træk, 

var at flytte tropper fra Tyskland til 

Sjælland for at belejre København 

og lade Sveriges flåde blokere Kø-

benhavn. 

Det er her i København, at vi hører 

om Peder Bredal igen, for om nat-

ten den 23. – 24. august, 1658, le-

dede Bredal et bådangreb imod de 

belejrende svenske skibe, og det 

lykkedes at brænde 2 af dem – 

Wrangels Jacht (10), og endnu et 4 

kanoners fartøj. 

Afslutning 

Formålet med denne artikel er ikke 

at give en fyldestgørende gennem-

gang af de danske søoperationer 

som helhed under krigene i 1657-

1658 og 1658-1659, men kun at 

placere Peder Bredal resolutte og 

inspirerende forsvar i Nyborg Fjord 

i sin rette historiske sammenhæng, 

og dermed understrege den moral-

ske effekt af Bredal ensomme og 

eksemplariske forsvar på en nation, 

som ellers oplevede et vælg af mili-

tære katastrofer. 

Som et efterskrift beskriver denne 

artikel også den uheldige skæbne 

for denne dygtige og lovende offi-

cer, da han deltog i hvad der synes 

en sekundær og total inkonsekvent 

militær aktion ved Sønderborg. 

Havde Bredal stadig levet, og hav-

de han være involveret i operatio-

ner af meget større sømilitær betyd-

ning, havde han måske givet yderli-

gere opmuntring til de danske styr-

ker i en ellers trist periode i dansk 

søhistorie. 

Da kunstneren Carl Neuman blev 

ansat til at producere malerier til 

salen i det rekonstruerede Frede-

riksborg slot, som skulle afbilde 

Danmarks krige imod Sverige, var 

en af emnerne Neumann valgte at 

portrættere, Peder Bredals inspire-

rende forsvar i Nyborg Fjord. Neu-

man’s billede fra 1833 af denne 

episode er storslået, majestætisk og 

pragtfuld udtryksfuldt, og viser 

Bredal mænd i arbejde, med at skæ-

re Bredals krigsskibe ud af isen i 

havnen, imens de bliver bombarde-

ret af svenskerne. 

Der er ikke nogen “solstråle” i dette 

maleri, når man ser på det visuelt 

men kun mørke skyer i en broget 

og ildevarslende himmel over et 

besat Nyborg – eller især over et 

besat Danmark – og over Bredals 

truede krigsskibe. Den “solstråle” 

der eksisterer i maleriet er subjektiv 

og ligger i de danske besætningers 

aktiviteter for at befri deres skibe 

fra isen, og dermed fra en udsigt til 

erobring eller ødelæggelse af sven-

skerne. 
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Havet! 
Tekst Henning Böhm 

Hvad er det der er så dragende ved 

havet? Alle kender det dejlige ved 

at gå en tur langs vandet, og alle 

nyder dette! 

Men hvad er det der ved havet der 

sådan og trækker i os alle? Er det 

det ukendt, det ¨farlige¨ og mysti-

ske, der sådan drager os, er det 

eventyrlysten eller udfordringen 

der ligger i at udforske det ukend-

te? 

Nogle af os får oplevet dette 

ukendte hav, på godt og ondt, og 

havet sætter sine store fodspor i 

vores sjæl og hukommelse af både 

positive og fantastiske oplevlser, 

men også oplevelser med frygt og 

dyb respekt for dette ukendte. 

At sætte ord på disse oplevelser at 

sejle på de store vande, er nærmest 

en umulighed, men jeg vil her prø-

ve at beskrive disse: 

Det er en fantastisk oplevelse at se, 

hvorledes det er når dagen lysner, 

himlen bleges umærkeligt, og lan-

det pludseligt får skarpe konturer. 

Bag de nærmeste højdedrag kom-

mer andre til syne, og landet venter 

længselsfuldt på, at det første sol-

strejf skal tænde dem i glød, med et 

skær af jomfruelig renhed. 

Havet omkring båden lysner også, 

og skifter farve fra frygtindgydende 

sort, til blåt og grønt. 

Et fjernt fyr, der havde blinket i 

horisonten, kæmper imod det frem-

bydende dagslys og falmer, til dets 

skarpe lys nu kun er et mat blink 

mod det disede land, der ligger bag 

det. 

JOY dukker lidt efter lidt frem i sin 

fulde længde, forvandledes fra en 

mørk kontur til en fast tredimensio-

nel form, klædt i tyk morgendug. 

Over mig svinger masten frem og 

tilbage imod det spæde dagslys, 

nærmest som en metronom, og ag-

terude breder kølvandsstriben sig, 

afgrænset af en tynd fosforesceren-

de linie. 

Lige bag roret udspiller sig et lys 

orgie af morild, som tusinde stjer-

nekastere i vandet, som en konkur-

rence om at frembringe det skarpe-

ste lys. 

 Det hvide sejl står nu skarpt imod 

himlen, og som udspændte engle-

vinger, bringer de JOY fremad 

imod nye mål og horisonter. 

Følelser af angst og en slags panik-

stemning har da ofte grebet mig! 

JOY er min, jeg kan ændre kurs og 

hastighed. Vende næsen ret ud i det 

åbne Atlanderhav eller styre ret 

imod klipperne. 

Man føler sig ofte meget ene, lille 

og forladt, og spekulerer om man 

kan klare det, hvis man får uheld 

eller rammer en storm eller orkan. 

Vi mennesker egner os faktisk ikke 

til dette, men hver gang man bliver 

udsat for prøvelser, så klares disse 

og usikkerheden falmer mærkbart 

og erstattes af en selvtilfredshed, 

dog uden at denne følges op af en 

følelse af uovervindelighed overfor 

det ukendte hav. 

Vejret er den bitterste fjende. At 

sejle ind i en orkan og i dræbende 

langsomt tempo, kæmpe imod ele-

menterne, og bølgerne, som syntes 

at lægge et personligt ondskab i 

hvert slag de tildeler JOY og mig. 

Man er gennemblødt til skindet, og 

kilden er træng til marv og ben. Det 

iskolde vand skvulper i ens søstøv-

ler, og saltvand driver ned af ens 

kuldebidte ansigt og afsætter render 

af salt i mine øjne og læber. Om læ 

er alle løse genstande nu på dørken, 

gennemblødte og meget er itu, og 

bliver kastet rundt, fra side til side. 

Ustandseligt den sukkende og bra-

gende lyd af et lille skib der kæm-

per for livet mod et uhyrligt hav. 

Det er som om det aldrig skulle få 

ende? Jeg har selv i afmagt og 

angst råbt op mod himlen af mine 

lungers fulde kraft :”NU ER DET 

NOK!” Men ingen lyttede og rea-

gerede, og orkan der hylede og og 

rasede, og sejlene som slog som 

maskingevær i vinden, gav mig en 

følelse af JOY og jeg ville blive 

kastet rundt på dettenådeløsehav i 

al evighed. Men alting får en ende, 

også orkanen, som endeligt slap os 

fri og kursen igen kunne sættes 

imod land og den næste havn der 

gav fred og hvile. 

Men nætterne kn også have en 

fredfyldt skønhed, der opvejer 

hundrede timers strabadser. 

Sommetider sejler man i roligt og 

smult vand i fuldmånens skær, der 

står klart aftegnet imod de tusinde 

af utroligt skarpt blinkende stjerner 

der pryder nattehimlen, sammen 

med de utallige af klare stjerneskud 

der hver eneste nat er at se. 

Og Morilden, der som en spydspids 

bag roret, angiver JOY’s kurs imod 

det ukendte. 

Delfiner og marsvin der leger om 

fortsættes næste side 
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VEGA-TRÆF PÅ TUNØ 

Fra et dejligt træf med et flot frem-

møde har vi fra V152 ”Sørine” af 

Kaløvig fået en turberetning, som 

lover godt for fremtidige arrange-

menter i Århus-området: 

Uhm – vi sidder og slår mave efter 

en herlig middag bestående af pan-

dekager og brombær.dejligt mætte 

med røde næser og ”lidt” trætte ef-

ter en sjov og dejlig weekend på 

Tunø. 

Vi kom i god tid til dette års Vega-

træf, så allerede torsdag aften lagde 

”Sørine” til i Tunø havn. Men hov! 

- havnen var faktisk tom! - men 

bare rolig, det blev den ikke ved 

med at være. 

Fredag ankom ”Frivo” fra Middel-

fart sammen med hans mor og far. 

De var også på ferie og havde fak-

tisk fulgt efter os helt fra Kertemin-

de! ”Govri” fra Marselisborg fandt 

sig også en god plads ”næsten” helt 

oppe ved toiletterne sammen med 

sine forældre. Sent om aftenen kom 

det gule lyn ”Evita” fra Kaløvig 

med både besætning og øl ombord. 

Lørdag fik vi også selskab af 

”Ophelia” fra Egensedybet med 

forældre. ”Sus” fra Maselisborg 

med både forældre og børn og 

”Rikke” fra Egå, der foretrækker 

mænd, så hun havde taget to af 

dem med. 

Efter en lidt sen morgenmad var vi 

en flok, der gik tur ind på øen. Vej-

ret var bare så lækkert, at vi måtte 

tage den langærmede trøje af og 

nogle vovede sig endda i shorts. 

Efter en god lang gåtur bliver man 

jo ret sulten, så vi slæbte sild og 

væske op under halvtaget og indtog 

en dejlig frokost. Da vi var sikre 

på, at silden var helt druknet, viste 

vi, at Vega-sejlere ikke kun er fri-

ske på vandet og ved middagsbor-

det; de er faktisk også ret veltrim-

mede og smaddergode til at spille 

rundbold. Det var sjovt og temme-

lig udmattende, men gav en masse 

kondi og ikke mindst ømme lår. 

”Frivo’s” mor er altså lidt af en vi-

king, men vi var faktisk to mere, 

der kastede os i bølgen blå. Kastede 

og kastede er måske så meget sagt, 

men vi ledte ivrigt efetr isterninger-

ne! Men mor-Frivo svømmede 

rundt og så ud som om hun kunne 

li det. 

Det var ved at blive aften, og der 

blev tændt op i grillen, slæbt borde 

sammen til godt 20, bøffer og pøl-

ser blev fundet, rødvinen trukket op 

og Gl. Dansken støvet af (host). 

Det var en af dette års dage, hvor 

man kan sige, at sommeren var 

kommet til Danmark, og vi havde 

en sjov og hyggelig aften med mas-

ser af sna og slemme vitser. 

Søndagen derpå gik vi en tur for at 

få luftet det ømme hår, og efter en 

mad til frokost vendte vi alle hjem-

over. ”Ophelia” var hurtigst ude af 

starthullerne, da vejrmanden truede 

med vind fra sydvest. Der var god 

vind, så vi drønede hjemad, nogen 

mere end andre …. - nu forstod vi, 

hvorfor ”Rikke” havde to mænd 

med, hun er bare vild og sejler 

stærkt. 

Nu er vi trætte og vi går i seng. Fe-

rien er slut, men det har bare været 

en super afslutning på en dejlig fe-

rie. 

Det var vores første Vega-træf, 

men absolut ikke det sidste - det 

kan varmt anbefales dem, der ikke 

kunne være med. 

 Mange hilsner fra ”Sørine” af Ka-

løvig. 

fortsat fa forrige side…. 

kring JOY. Drejer sig rundt i vandet, yndefulde som en balletdanserinde, agterude legende og skubbende til 

min gummibåd, eller krydsende foran boven som viste og banede de vej for nye mål. 

Jadet er en oplevelse som sætter sine dybe spor i ens bevidsthed om naturens skønhed og hvor små og uansee-

lige vi mennesker er på denne planet 

Ja det er så min forklaring og oplevelser af havet, en ven til tider. Men også en uven og fjende som skal re-

spekteres. 
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Lad os genstarte IFR 

LINK til tilmeldingsformen 

https://www.albinvega.dk/wp-content/uploads/2021/11/IFR2022-Reply-form.pdf 
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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. 


