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Thurø Sejlklub   

Nr. 5 september /oktober 2009 

Kæntring uden dramatik 
Øhavet Rundt 

Foto: Henning Lylloff 
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Tlf.: 62 22 02 84 -   Fax: 62 22 02 83 
mail@oerkild.com - www.oerkild.com 

Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker  
i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har 
Ørkild det absolut største lager i Svendborg!  
Til fornuftige priser og ingen minimumskøb. 

Vi støber alt i bly 

Udstødningsmanifolde 

Udlejning og salg af skibscontainere 

v/ Søren Andersen   
Bodøvej 11 
DK- 5700 Svendborg 

http://www.oerkild.com
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Bestyrelse 

    

Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 64 12 

Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 71 60  

Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 
kasseren@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 62 08 

Sekretær Inna Marie Krat Walkendorfvej 24 
formanden@thuroesejlklub.dk 

Tved 62 22 26 72  

Udvalg 

    

Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 
havnen@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 14 

Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 
pigesejlads@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 75 70 

Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 
husudvalg@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 59 22 

Optimister Niels Bergmann Rolf Krakes Vej 79 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 

 

62 20 72 79 

Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20  53 97   

Soling / Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 
solinger@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 76 70 

Blad Lise Madsen Bergmannsvænget 24 
bladet@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 55 90 
51 29 09 90 

Juniorer Jan Christensen Solsortvej 13 
juniorer@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 73 05 

Handicap Erling Justesen Strammelsegade 3 
handicap@thuroesejlklub.dk 

Svendborg 635 4 00 04 

Målere Ole Jensen 
Bent Poulsen 

Hjaltesvej 8 
aktiviteter@thuroesejlklub.dk 

Thurø 62 20 53 97 
62 20 55 12 

Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg 62 21 25 60 

Følgebåde Tomas Valling Rolf Krakesvej 4 
optimister@thuroesejlklub.dk 

Thurø 20 20 18 55 

Thurø Sejlklub Egely         
Gambøtvej 25  Thurø 
5700Svendborg  

Tlf. 6220 5653 
tsk@mail.dk 
www.thuroesejlklub.dk 

 

http://www.thuroesejlklub.dk


4 Thurø Sejlklub 

  

Se klubbens hjemmeside på   www.thuroesejlklub.dk   

September   5. og 6. Sydbank Cup    
21. Præmieuddeling fra aftenkapsejlads kl. 19:30 i Egely    

Oktober  1. Årsmøde i Handicap udvalget kl. 18: i Egely    
2. Årsmøde i Pigeudvalget kl. 19: i Egely    
3. Klubmesterskab i Soling kl. 10: i Gambøt   

10. Bådoptagning starter kl. 8:00    
24. Afriggerfest i Egely kl. 18:30 tilmelding senest 14. 10   

November 10. Årsmøde i Juniorudvalget kl. 19: i Egely   
12. Årsmøde i Solingudvalget kl. 19: i Egely   
17. Årsmøde i Husudvalget kl. 19: i Egely   
18. Årsmøde i Aktivitetsudvalget kl.19: i Egely   
19. Årsmøde i Bladudvalget kl. kl. 19: i Egely   
26. Årsmøde i Broudvalget kl. 19: i Egely      

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad   23. oktober

 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!  
Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af  
ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. 

Indlæg er meget velkomne, men vi vil opfordre til at billeder pakkes bedst  
muligt eller brændes på en CD og enten mailes på tsk@mail.dk inden deadline 
eller sendes med posten til formanden for bladudvalget 2 dage inden deadline  

Læg mærke til den NYE hjemmeside www.thuroesejlklub.dk 

Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Madsen  
tlf. 62 20 55 90  Mobil 51 29 09 90  
Indlæg afleveres til: bladet@thuroesejlklub.dk

 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://www.thuroesejlklub.dk
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Vi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formandenVi giver ordet til  formanden    
Nyt fra formanden 
Så tager vi i klubben fat på efterårets aktiviteter. Alle 
har vel nydt sommeren, måske er du blevet snydt med 
for dårligt vejr, tag revanche til næste år. 
Mandagssejladserne startede op først i august, der er 
stor deltagelse hver gang, alle mandskaberne er op på 
dupperne, du kan gå ind på klubbens hjemmeside og se 
stillingen, der er et midtvejs resultat. 
Pigerne er også på vandet hver onsdag og fortsætter med det program som 
sejladserne er tilrettelagt efter. 
Vi har mange både til juniorerne, nu vil efteråret vise om alle kommer i 
brug. 
Optimisterne udviser stor ivrighed for at sejle, vejret har jo stor indflydelse 
på humøret. Efterårssæsonen er startet flot. 
En af vore store arrangementer er Øhavet Rundt i august måned, dette ar-
rangement er nu afviklet , lørdag den 22. August, 87 både havde tilmeldt 
sig sejladsen og det var en lille fremgang i forhold til 2008. 
Vejret var perfekt både med sol og vind, således at alle både fik en god dag 
på vandet, sejladsen begynder  fredag aften med  bespisning på havnearea-
let, her mødes klubmedlemmer, kapsejlere samt andre med spisning og 
hertil diverse væsker, men alt har en ende og ca. kl. 24,00 er her igen ro, 
klar til indtagelse af morgenmad fra lørdag kl. 7:00.  Det er mit håb at end-
nu flere klubmedlemmer kommer ned i klubben og deltager  i det fælles-
skab som vor klub er. 
For at et sådant arrangement kan klappe, er det vigtigt at der er klubmed-
lemmer som vil bruge deres  tid for at det  kan gennemføres, her vil jeg 
appellere til jer alle, tag kontakt til Aktivitetsudvalget 

 

meld jer på banen 

 

for at være hjælper næste gang. Til næste år bliver det med 40 år på ba-
gen med Øhavet Rundt og alle kan bidrage med igen at gøre sejladsen til 
en succes. 
Pigernes hyæne - ræs  er afviklet  i Fåborg sidste weekend i august, lad os 
se hvad alle vore deltagende både kan gøre det til. 
Optimisterne afholder et  weekend stævne  Sydbank cup  5-6  september 
det vil betyde travlhed, på vort havneareal. 
Det er også tid til at tænke på vore årsmøder som løber af stablen fra sep-
tember måned, vil du som klub-medlem give din tilkendegivelse,  mød op   

Ib Oldrup 
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med ideer og forslag til afdelingen, og bliv en del af fornyelsen i klubben. 
Vær som klubmedlem opmærksom på, at for at vore arealer og omgivelser 
stadig holdes så pæne, skyldes for en stor del, at vi har et glimrende korps 
af medlemmer herunder 

 

SENIORGRUPPEN - som gør et stort stykke 
arbejde,  ikke mindst her i anledning af arrangementet 

 

Øhavet Rundt 

 

denne gruppe samt alle de andre som har bidraget til at få det til at køre 
skal have EN STORT TAK, I andre som ikke har kunnet finde tid eller 
villet bidrage med arbejdsindsats, vil jeg gerne give syndsforladelse.  Du 
kunne måske finde på at give en omgang eller flaske til det arbejdende 
folk.  Husk at dit kontingent vil stige hvis vi skal købe hos til arbejdskraf-
ten. 
Disse mennesker er med til at gøre Thurø Sejlklub til en af Danmarks bed-
ste sejlklubber, efteråret vil give faldende temperaturer, og naturen skifter 
med de flotte farver kom på vandet og nyd forandringen. 

Thurø Sejlklub byder følgende nye 
medlemmer velkommen i klubben 

Allan Larsson 
Jon Andersen 

Kristian Bender 
Mads Hauen-Pedersen 

Casper Harboe 
Joakim L. Larsen 

Rasmus Krossá-Clausen 

Henrik Sonne 

Christina Sonne 

Peter Sonne 

Cecilie Sonne 

Signe Sonne 
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Optimistjoller til salg  

I forbindelse med udpakningen af optimistjollerne, har vi sorteret de dår-
ligste joller fra, jollerne sælges til 1000,- kr. per styk, efter først til mølle 
princippet, ved at sende en mail til tomas@baadsyn.dk

  

Der 5 fra sorteret joller, er alle med ror svær, samt rig, flere joller har ska-
der som skal udbedres.  

Jollerne kan besigtiges ved henvendelse til undertegnede, torsdage fra 
18.00 til 20.00 i sejlklubben.       

         Tomas Valling 
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Thurø Sejlklub AFRIGGERFEST 2009  
lørdag den 24. oktober 2009 kl. 18:30 

i Egely

   

Når efteråret nærmer sig er det frem med kogebøger og opskrifter på 
egnsretter for du/I har stor indflydelse på menuen til årets  

AFRIGGERFEST I THURØ SEJLKLUB   

Som noget nyt bliver det festdeltagerne selv, der bestemmer aftenens 
menu.   

Medbring din egnsret/ livret (til 6 personer) og vi laver et fælles  
tag-selv-bord .   

Musik/underholdning leveres af Halvor AP.  

Drikkevarer kan købes til billige priser.  

Det koster kr. 100,- pr. person at deltage 

 

og så får I også kaffe og 
lidt sødt hertil.     

Tilmelding  senest den 14. oktober til:  
Kaj          62 20 59 22  jyka@nypost.dk  
Jan          62 20 73 05  janchristensen@live.dk  
Thomas  62 20 79 20  info@baadsyn.dk 
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Kom og vær med til årets sidste sejlads: 
Klubmesterskabet i soling  

Lørdag den 3. oktober kl. 10:00 i Gambøt  

Pris: 50 kr. pr. mand  

Vi sejler 2 mandsbesætninger, dog med undtagelse hvis nr. 3 er 
et barn på 16 er derunder eller en kvinde (kun fordi vi så gerne 
vil have nogle flere kvinder med).  

Vi sejler 4 solinger ad gangen på ultra korte baner efter almin-
delige kapsejladsregler med få modifikationer blandt andet med 
en dommer.  

Du skal regne med at vi er færdige sidst på eftermiddagen.  

Tilmelding på sms: 30 54 14 13  
senest tirsdag den 29. sept.  

Sejler hilsner på solingudvalgets  
vegne      

Nick Bünger        
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Lone Pokalen 

Pokalen er sponsoreret af foræl-
drene til den første pigesejlerfor-
mand Lone Chetronoch.. 
Petra og Bent Kjærbøll. 

Sidste år var jeg så heldig at i piger stemte på mig omkring tildelingen af en ny-
stiftet pokal i forbindelse med vort jubilæum. Det var en rigtig stor ære for mig, 
som jeg siger mange tak for. Jeg har båret denne rigtig meget i året der er gået  

Nu skal pokalen have en ny pige til at bære denne det næste år.  
Det er  pigerne selv der skal indstille en pige til denne ære.  
Se betingelserne for indstilling til dette i vores jubilæumsbog fra sidste år.   

Vi i bestyrelsen ser frem til rigtig mange forslag til dette, lige som vi også skal 
have udnævnt en pige til at modtage chokoladelegatet.           

        Ingeborg  

Fra Øhavet Rundt 
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HP 

 

MARKED 
V/ Hans Petersen 
Bergmannsvej 112 Thurø 
Tlf./Fax 62 20 55 22  

Åbningstider: 
Mandag til fredag 7.00-19.00 
Lørdag og søndag 7.30-18.00  

vi har det 
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ØHAVET RUNDT 2009.  

Endelig  tilsmilede vejrguderne os. Fredag aften klarede det op med sol og tør-
vejr. Pigernes grillede oksekød var mørt som smør, og resten af måltidet, som 
blev serveret af smilende demimonder, var af absolut klasse. 
Og snakken gik til langt hen på aftenen. 
Morgenen kom med solskin  og let luft. Alle starter blev planmæssigt afviklet, og 
af sted gik det.  

Godt nok var der modstrøm ud gennem sundet, men med tilpas luft gik det ud-
mærket med kryds op mod Avernakø. 
Der var enkelte grundstødninger , men ingen alvorlige. Alle kom fri og kunne 
fortsætte sejladsen.  

Vel rundet Rev Trille  og Mads Jensens Grund, fik vi den næsten traditionelle 
lange løber og man fik luftet spilerne, og alle nåede hjem i fin tid så præmieudde-
lingen kunne foretages samme aften som planlagt.  

Og dog ikke alle kom hjem uden uheld. En katamaran væltede og leverede sej-
ladsens dramatiske hændelse, men uden skader for besætningen. 
Så alt i alt en rigtig god Øhavet Rundt. Så god at vi siger på gensyn 2010. 
Nyd nu de flotte billeder af begivenheden.  

Vel mødt til næste år. 
Aktivitetsudvalget. 
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Billeder fra Øhavet Rundt 
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Hyæneræs 2009 

  

Kredsmesterskab for piger i Fynskredsen 

Kredsmesterskab for piger er i weekenden afviklet i Faaborg. Faaborgs pigesejle-
re tog bolden op, da ingen af sundklubberne på dette tidspunkt havde ressourcer 
til at påtage sig dette. Et rigtig flot arrangement, blev afviklet på trods af at vin-
den drillede lidt. En varslet distance sejlads rundt Bjørnø, blev ændret til en tre-
kantbane inden for fjorden, hvilket var et rigtig godt valg. Jeg ville nødig have 
været ud i den lidt barskere sø, uden for fjorden. 
For Thurø pigesejleres vedkommende, startede fredag morgen med afbud fra 
Fandango, der mente at der var for megen vind og med afbud fra den ene af ga-
sterne, var det også en klog beslutning. Det var virkelig en stiv vind fra vest, der 
mødte os om eftermiddagen, da Flora og Liberte drog af fra Thurø. 

Soling 1 med Ulla, Carin og Hanne om-
bord startede om formiddagen, hvilken 
var et godt valg. Vinden var her bedre, og 
det havde været med meget få kryds, de 
var kommet til Faaborg. Alligevel synes 
jeg de skal have et rigtigt stort cadeau, for 
deres sejlads i en soling den lange vej 
frem og tilbage.  

I selve sejladsen kunne vi se Hanne øse hele turen rund. Her var, på trods af det, 
kun et dejligt smil, der blev sendt ud over Fjorden.  Flot klaret i tre. 
Der var her tilmeldt 5 både fra Faaborg, 4 fra Thurø og 1 fra Nyborg. Hanne i 
Baryl, havde taget den lange vej på trods af vinden, men måtte erkende at en tur 
på 63 sejlet sømil, dog var ved at være i overkanten. Rigtig hårdt kryds hele ve-
jen og vinden ændrede sig til stik vest, da hun rundede Thurø Rev. Godt gået - 
eller skulle vi sige sejlet - Hanne.  

Sejladsmæssigt var det i denne stride 
vind ikke uventet at det var en folke-
båd der vandt kredsmesterskabet. 
Lisbeth Bundgaard Lassen  i Anima 
vandt kredsmesterpokalen. Rigtig 
dejligt at det var en Faaborg båd, der 
løb af med sejren. Vi sætter utrolig 
stor pris på, at de var så venlige at 
arrangere dette års Hyæneræs, at vi 
kun kan glæde os over, at det var en 
af deres både der vandt kredsmester-
skabet.  
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Afslapning mellem for-
middagens distancesej-
lads og til eftermidda-
gens dyster på vandet 

Floras besætning  
får overrakt  

Hyænepokalen 

Hyænepokalen, som er den 
pokal der udsættes til den båd, 
der sejler bedst af sundklub-
berne, blev igen i år vundet af 
Floras besætning. Tillykke 
med det piger, i gjorde det 
godt og at Floras kvindelige 
ejer også var med til at hive 
sejren i hus, var da også rigtig 
dejligt. 

Aftenen oprandt og med den en utrolig veltillavet middag, som 3 af klubbens 
medlemmer havde stået for. Dejligt at komme til et så veltillavet arrangement.  
Ved udlevering af programmer om morgenen, fik hver enkelt sejler en caps og en 
trøje. Det var Skako, der havde sponsoreret trøjerne og caps. På bagsiden af trø-
jerne havde pigerne fået sponsoreret trykket af Fynskredsen. En rigtig god ide, så 
vi kan bryste os lidt med disse trøjer fremadrettet.   
Præmierne var sponseret af lokale firmaer og bragte glæde blandt modtagerne. 
Der var præmier til alle uanset placeringen.  
Aftenen udviklede sig til endnu en dyst. Aase fra Liberte var foregangsmand her 
og slige vers blev fremstillet og afsunget til stor moro for aftenens gæster. Et en-
kelt bord/skib måtte dog have hjælp 

 

mod betaling. Vi nævner ingen navne her.   
Til slut en stor tak til Fåborg sejlklub og specielt til Else, der var så sød at tage 
mod udfordringen, da jeg ringede hende op, men jeg skulle hilse og sige, at hele 
klubben havde bakket op omkring dette arrangement, så det havde været sjovt at 
arrangere. 
Nu ser vi frem til næste år, hvor vi håber at rigtig mange både fra Faaborg vil 
deltage, når det igen foregår i sundet. Vi håber det er muligt at holde den sidste 
lørdag i august til dette arrangement fremadrettet. Så er det nemmere at planlæg-
ge for de deltagende både.               

Ingeborg  



16 Thurø Sejlklub  

Stol te skuder har forl adt Gambøt: 
Torsdag d. 20. august forlod hele 2 af  
Gambøt s mangeårige skibe Thurø Sejlklub.  

Verner og Jytte har valgt at sælge deres dejlige 
skib Maria   for at vælge ikke mere at skulle 
have båd. Lad os nu se.  

En epoke skal være slut bedyrer Verner og Jytte, 
som siger at nu er de for gamle til at sejle. Det 
bliver et savn for TSK. Vi har været utrolig stol-
te over at have jer som forbillede på, at man kan 
blive ved rigtig mange år endnu.  

Maria har fulgt dem i utrolig mange år. Det er  
blevet til hele 25 år og 36680 sømil. Dette fra 
yderst pålidelig kilde. Ikke så ringe i to.  
Håber for jer, at det er den rigtige beslutning. 

Lisa og Niels Otto har valgt at sælge 
deres dejlige folkebåd     

             Moses. 
En beslutning som absolut ikke har væ-
ret let. Mange sejre har den hentet ind 
på kapsejladsbanerne, hvor Lisa såvel 
som Niels Otto har stået ved roret gen-
nem hele 17 sæsoner.  

Efter Lisas udsagn er det nu tid til en 
beskyttet bolig med das.   

Nu er vi spændte på hvad der kommer, 
med denne udmelding. 
Lykke til med jeres søgning.  

Når skibe forlader Gambøt er det altid for at give plads til nogle nye. Erling har 
solgt sin Solus 24, men er samtidig kommet med en Drabant 33. Sådan er der 
bevægelser i båd bestanden hele tiden.      Ingeborg 
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Bådoptagning:  

Er i år lørdag den 10. oktober. 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper 
som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt  
i havnehuset.  

Masteskuret: 
Bliver tømt for optimister senest fredag den 2. oktober, men måske er der plads 
før. Husk at masterne skal

 

hænges op under

 

hylderne inden der fyldes op på 
hylden under, så er det nemmest at komme til. Og så er masteskuret, fortrinsvis 
forbeholdt master fra både som står på pladsen og ligger ved klubbens broer.   

Husk alle master skal mærkes med navn og 

  

telefonnummer

   

Søsætning: 
Det sker lørdag den 17. april  2010. Og masterne skal være ud af masteskuret 
senest lørdag den 24. april 2010.   

                                                                 

  Broudvalget     

Thurø Sejlklub 
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SKÅRUP VVS Aps 

RYTTERSKOVEN 4  5700 SVENDBORG 
TLF. 62 23 17 76 

Thurø Bageri 
Struwestræde 3 
Tlf. 62 20 50 43  

Din lokale håndværksbager 

TØMRER-OG MASKINSNEDKERI 
62 20 60 60 

   

Oliefyr & gasservice 

 

info@skipperkroen-thuro.dk 
www.skipperkroen-thuro.dk 

 

SØNDERVEJ  1 - THURØ -  TLF. 62 20 50 12 

God mad 
Et godt sted at feste 
Hyggelige omgivelser 
Ring efter en brochure 

SELSKABER 
FRA 8 - 80 PERSONER 

DINNER TRANSPORTABLE  

 

http://www.skipperkroen-thuro.dk
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En bådslængde foran

 

Når det gælder briller og kontaktlinser 

Wichmann Optik

  

OPTOMETRIST     KONTAKTLINSESPECIALIST 
KATTESUNDET 4   5700 SVENDBORG    TLF. 62 22 30 01 

 

Jans Skoklinik 
Brogade 27a 

Tlf. 62 21 02 66 

SVENDBORG RIGGER 

OG SEJLMAGERVÆRKSTED APS. 
Alt i riggerarbejde / stort som småt. 

PVC / fibertex - presenninger, kalecher, sprayhoods, 
Sejlpresenninger og hynder. 

Pilegårdsvej 7,   5700 Svendborg 

62 21 31 94 
Fax: 62 20 19 50 
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På et skib i brand i det Indiske Hav     (forsættelse fra nr. 4)  

Da braserne var brændt over, begyndte de svære stålræer med 
mægtige drøn at slå fra side til side, thi skønt det var stille, gik 
der en lang dønning, der satte skibet i lange vuggende bevæ-
gelser. Så snart store mærsefald var brændt over, faldt råen 
ned på dækket, og en mægtig ildsøjle stod op i luften, da råen  
i faldet havde knust motorhuset, hvor al vor olie, petroleum og 
benzin blev opbevaret. 
Hele natten lå vi i nærheden af det flammende skib og så det 
brænde op med sine 2000 tons kul. Dets sider var rødgløden-
de, og hver gang det rullede i dønningen, og det glødende jern kom under vand, 
gav det en lyd som en døendes sidste stønnen. Arme stolte skib! Vi sad dybt greb-
ne af det rædselsfulde skue i vor lille overfyldte og skrøbelige båd, hundrede af 
miles fra land på det store hav. 
Snart begyndte vi at få selskab af store hajer, der kom fra alle sider og gled under 
bådene, så vi mærkede deres rygfinner stryge langs bådenes bunde. Jeg varskoede 
folkene, at de ikke måtte slå efter dem, men forholde sig rolige, ligesom de heller 
ikke måtte kaste noget ud til dem.  
Jeg huskede en oplevelse fra Atlanterhavet, da vi uden held havde forsøgt at har-
punere en meget stor haj, men kun nåede at give den en flænge. Hajen gik et styk-
ke ud fra siden, hvor den lå stille, som om den tænkte over, hvad den nu skulle 
gøre, men pludselig satte den med stærk fart ind mod skibssiden. Vi hørte dens 
tænder skrabe imod pladerne i skibssiden, samtidig med at den slog et mægtigt 
slag med sin hale. Ingen redningsbåd havde kunnet modstå et sådant angreb. Hvor 
alle de hajer kom fra, var ubegribeligt, men det må være ildskæret, der havde lok-
ket dem hertil, ingen af vores dræbte dyr havde vi kastet over bord, da vi netop 
ikke ønskede, at de skulle blive føde for hajerne og opvække deres appetit. 
Endelig brød dagen frem, og vi så det sørgelige syn i al dets tristhed. De fleste af 
ræerne var faldet ned, og alt på dækket var raseret af ilden, således at skibet nu 
var fuldstændigt vrag. Langs skibssiden var mange nagler sprunget og når skibet 
slingrede over, så vi mægtige dampsøjler stå til vejrs, idet vandet kom i berøring 
med det glødende indre. Men jeg kunne se, at der kun var kort tid til skibet ville 
gå til bunds. 
Der var intet mere at gøre for os her, og efter en kort rådslagning med styrmanden 
blev det bestemt, at vi skulle påbegynde roningen, idet vi ville søge at holde sam-
men og bugsere giggen med os. Jeg lå forrest, så kom styrmandens båd og sidst 
giggen, og alle var vi forbundne med en smækker line. Det var en voldsom varme, 
men vi var også kun fire grader nord for ækvator, med solen ret over hovedet. Det 
var den 18. marts, vi forlod skibet. Vi inddelte nu roningen således, at to mand 
roede i en halv time, hvorefter de blev afløst af to andre. Således kunne de første  
to hvile sig i halvanden time, til de skulle begynde igen, og så fremdeles.  
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Vi lå stille fra kl. 11 til kl. 13, da det i den tid var for hedt at arbejde. Vi satte da 
solsejl over båden og brugte tiden til at spise, regne bestik ud og tale sammen om 
situationen. 
Allerede mens vi lå ved det brændende skib var hajerne kommet til, og de blev 
ved med at følge efter bådene, men da både styrmanden og jeg havde forbudt fol-
kene at kaste noget udenbords eller slå efter dem, forløb alt vel. 
Da vi forlod Bonovento havde de, som nævnt, taget alt det vand med vi kunne 
rumme, men da både styrmand Clemmensen og jeg havde været så optaget af 
branden, havde vi ikke lagt mærke til, hvor meget folkene havde drukket af det, 
først da de ville til at tage af den faste tank i bådene, opdagede vi, at det vand de 
havde i pøse og andre ting var drukket. Derfor måtte alle i de to både øjeblikkelig 
på ration, endda en meget streng ration, det blev da bestemt, at når der var roet i 
en halv time, skulle de, der blev afløst, have en stor spiseskefuld vand, og derved 
blev det. De havde nu ikke andet valg end at lade giggen med deres ejendele i 
stikken, da det nu på mangel af vand gjaldt om at nå land hurtigst muligt, intet 
overflødigt måtte hæmme farten, men jeg lod folkene tage de små ting af værdi, 
som intet fyldte, hvorefter de lod giggen drive. 
Linen mellem styrmandens og min båd blev også fjernet, så begge både var nu fri 
og måtte klare den hver for sig. Medens vi lå og fik det ordnet, steg der pludselig 
en mægtig røg - og dampsøjle op der, hvor skibet lidt før havde ligget, og vi så 
det ikke mere. Da vand og ild mødtes har det skabt søjlen, der stod flere hundrede 
meter op i luften.  
Roningen fortsattes, men vi kom dog ikke så meget frem, som vi havde ventet. 
Den følgende nat fik vi en smule vind, sejlene blev sat og roningen indstillet. På 
begge både havde vi, da det blev mørkt, hængt en lanterne op, for at vi kunne se 
hinanden og styrmandens båd styrede efter vores båd. Men efter nogen tids forløb 
forsvandt lyset på styrmandens båd, og da det ikke viste sig igen, vendte jeg om 
og sejlede tilbage for at se, hvad der var hændt. Vi fandt hurtigt styrmandens båd 
igen, men nu blev bådene igen forbundne med hinanden og turen fortsatte. 
Denne nat nåede vi et godt stykke fremad, men da solen stod op, løjede vinden af 
og årene måtte ud igen, men da det kneb med vandrationen, blev folkene hurtigt 
trætte. Proviant havde de i overflod, men legemet krævede vand. 
Da vi forlod skibet, skulle kursen til Point de Galle være NV.t.N., men bådene 
var kommet ind i strømme, der satte os stærkt vestover, hvorfor vi, for at træffe 
samme punkt, nu måtte styre N.t.Ø. Såfremt strømmen skulle føre os forbi Point 
de Galle, ville vi komme ud i det arabiske Hav, og da var vor skæbne beseglet. 
Jeg havde en lille svensker ombord, som jeg beundrede. Solen havde brændt ham, 
således at det blodige kød sås overalt på hans ryg, men aldrig gav han op, og var 
der nogen, der knurrede, da var han den første til at slå det ned. Han havde sine 
øjne overalt, og intet undgik ham. En dag var der en af de andre, som ville drikke 
saltvand, hvad der ville have bragt ham på vanvidets rand, men den lille svensker 
opdagede det, og et slag bragte manden ned i bunden af båden og saltvandet over  
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siden. Næsten alle i min båd gjorde deres bedste, men den ulidelige tørst, vi led 
af, var nok til at forvandle selv den kraftigste natur til en svag karakter. 
Tørst er en frygtelig lidelse, alle ens tanker drejer sig kun om væde. Jeg véd, at 
om jeg havde haft en million, da havde jeg gerne givet den for at få lov til at drik-
ke alt det vand, jeg kunne. Tungen synes at svulme op i munden på en, den føles 
som en tør klods i munden, der er ved at kvæle en. Jeg led ubeskriveligt, men jeg 
måtte dog opmuntre de andre og se nogenlunde glad ud, skønt det var svært. Det 
var værst, når bestikket skulle regnes ud, da kneb det med at holde tankerne sam-
lede, allerbedst som man regnede en talkolonne sammen og var næsten færdig, 
kom den ulykkelige tanke: Om du bare havde et glas koldt vand! Så om igen med 
regnestykket, ja måske mange gange, og når man endelig var færdig, turde man 
dårlig stole på resultatet; men at begynde forfra var unødigt, det blev næppe bed-
re. 
Den sidste dag, jeg regnede bestikket ud, var det forfærdelig svært, og jeg var ved 
at opgive det som umuligt, men endelig lykkedes det, og efter dette bestik skulle 
vi være 17 sømil fra Point de Galle, hvor jeg turde love folkene, at vi i løbet af 
natten skulle nå land, så de kunne få alt det vand de kunne drikke, og det gav dem 
lidt mod. 
Da der samtidig begyndte at komme fluer i båden, steg håbet endnu mere, nu 
måtte vi være i nærheden af land, og snart efter kunne jeg vise dem en spids af 
det høje Adamsbjerg, der stak op over skydisen, og så var de ved at råbe hurra. 
Dagen før havde vi lidt en stor skuffelse, idet vi så røgen af en damper, og folke-
ne roede, som de var gale, for at nå så langt frem, at vi kunne blive set af dem, 
men den forsvandt for os. Da reaktionen meldte sig, ville de drikke resten af van-
det og lægge sig til at dø, men nogle hårde ord og rorpinden fik snart bragt orden 

i rækkerne. Her havde jeg igen 
god hjælp af den lille sven-
sker, der ordnede sin ende af 
båden, så snart det var nød-
vendigt. 
Da jeg nu så, at der var mulig-
hed for at nå ind til land i løbet 
af natten, gav jeg dobbelt rati-
on af vand, skønt der nu kun 
var få liter tilbage, derefter 
kom 4 mand til årerne, og de 
trak godt ud i min båd. Styr-
mandens båd var sakket agter-
ud, da de var for trætte til at 
forcere.  

Dokkerne i Colombo på Ceylon, hvortil 
Bonovento blev sendt med sin brandfarlige  
last af Durban-Kul uden nogen sinde at nå  

bestemmelsesstedet.  Beretningen sluttes i  næste nr. 
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Restsalg fra Sejlloft 
Den 19. sept. 2009 fra kl. 10-15 på Huusomsvej 12, Svendborg  

2 nye Optimistsejl, 1 nyt Europajollesejl, mange forskellige brugte sejl, 
diverse beslag, sjækler, karabinhager, blokke i alle størrelser, solsejl, sejl- 
og spilerdug som metervare (til at sy tasker, jakker, drager etc.), diverse 
stag, rulleforstag. Hængebukser og sikkerhedsliner. Diverse tovværk.  

Tlf. 29 29 71 44 

Fra Øhavet Rundt 
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Kim Christensen 
Bergmannsvej 82 
Tlf. 62 20 50 09 

Spar tid og penge gør som 350.000 
af vores kunder 

Centrumpladsen 8,  5700 Svendborg   62 21 52 21 

I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo, 
overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen 
til 2 nat. Gå ind på www. nordea.dk, eller kom ind til os og hør mere. 

       

Martin Strandberg  Tømrer - Snedker 
Alleen 16   5883 Oure  Tlf. 40 33 30 43 

Strandberghus 
Type 2 
www.strandberghus.dk 

http://www.strandberghus.dk
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Jessens Mole 3 
Tlf. 62 21 52 06 

ALT TIL LYSTSEJLEREN OG FRITIDSFISKEREN 

HAVNENS MARITIME BUTIK 
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