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Gruppe rådsf orrnand
Tropsleder
Trops&ssistent
Tropsassistent
Tropsassistent
S økynd i gt xred lem
Re d ak tør

Peter Ulrik §ørensen Vinkelvej 55 .......771597
Niels Erik tr'rost Pedersen Vognmandsmarken '!8 .771443
Frede Helth Bngvej 10 ....,....774413
EIi Grønborg PoppeJ.ve j 7 ..77572A
Peter Larsen Kastrupkollegiet .771771
torben Nielsen Tågebyvej 2 ....7974A4
Iienning Rij.s Rasmussen Chr. Richardtsvej 14 ..770988

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Skibssiden

Hej skibsfæIler !

Endnu engang nåede I det, som kan synes umuligt når man kommer i kælcte-
ren ved vintertide at få jollerne gjort klar til en ny sæson på codans
bølge. Undtaget €rr som I ved, Delfinen, der stadig ligger med bugen i
vejret og venter på kølen. Jeg kan desværre ikke sige hvornår den er
klar,_da cier synes at være kommet et og andet i vejen, men spørg Steen
han må vide besked.

På den første tropssejlads talte jeg om a} vores spildtid. Jeg synes det
tager for lang tid inden vi konmer under sejl. En af, grund.ene er selv-

-føLgeJig at mange af Jer end.nu ikke har øvelse nok. lten en anden ting er,
at der desværre er en tendens til at komme efter kl. 19.00 og det er

-selvfølgelig helt uacceptabelt. Derfor indfører vi noget nyt. Fra hverpatrulje stiller to mand kI 18.45 for at rigge til. Patruljen afgører
sel-v hvem det skal være. Så skulle der være-[an om at kunnå starle sej-
ladsen allerede i{l. 19.00.

I næste uge drager I afsted på Divisionsturnering. f'lere af Jer har ikke
været med før, og ved måske derfor ikke rigtigt hvad d.er vgnter. Turne-
ringen er en konkurrence, hvor man dyster om at være de bedste til for-
skellige spejderopgaver. Dei kan f.eks. være lejrarbejde, o-}øb, nadlav-
ning osv. Vi kan måske ikke forvente at være de bedste, d.a vi trods alt
ikke bruger så meget tid på den slags, men jeg håber I tager det som en
udforilring og gør Jeres bedste så I får en god weekend.. God fornøjelse!
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PROGR ftM I

tirsdag den 1.
Tirsdag den B.
Tirsdag den 15.
Torsdag d.en 17.
Lørdag d.en 19.
tirsdag d.en 22.
firsdag den 29,
Torsdag den 11 .

Iirsda'g den 5.
Lørd,ag den 9, ,
mand ag den t 1 §

tirsdag den 12,

tropssejladser

Tropssejlads
Tropsse j lads
Tropssejlads

, fred.ag den 18",
og sØnåag den 2C. Divisionsturnering

Trcpsse j lad s
Tropssejtaas
Kriåti Fiilåtot
fropsse j lad s

søndag d en 1 0. og
P insetogt
Tropssejlads

og patru.ljeførermød.er er kl . 19.0C,

2år
iotar

Husturnus

De lfi nen

HavØrnen

I{a j

Juni

f'ølgende fra Delfinen har taget duelighedstegnet signalering:
Tine, Ni1le, Betina L. og Betina 0.

Års st j erner :Tød. sel sdage :

C ar st en 1.3 /.4
fine lslf
§øren 21 / 5

19 år
12 år
14 år

Søren
Jespe r

25 /4
24 l5

#



St GYI'L c,r n e} snlng
Yi1 jubel! Nu skal vi endelig ud at sejle. Lørdag ilen 28. april kL. 11
startede sejlsæsonen og den blev som sædvanligt inclledt med standerhejs-
ning og derpå følgende kagespisning. TiI stor gLæd.e for os'søspejd.ere
val der også i år mangg forældre m.m. med. til standerhejsningen åg jeg
vi1 derfor benytte lejligheden til at lovprise det opsving i forældie-
interessen som vi har oplevet tle sidste par år. Efter at kagerne og so-
davanderne var blevet konsumeret blev jollerne rigget til. Desværre er
Delfinen ikke kommet i vandet endnu da dens køl ikke er færdig. Jeg er

odog sikker på at også dette problem snart vil blive løstr og i mellen-
tiden sejler Delfinen ( patruljen ) i Pingo. Son et lille Kiriosun kan
det nævnes at Delfinen også tidligere har måtte blive på land. Sidst var
det dog iltke p.gr.a. kø}en. Højdepunktet blev naturligvis sejlturen somjeg desværre ikke selv deltog L, og jeg må ilerfor standse beretningen nu.
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Son noget nyt,her i vand.posten vi1 jeg i nogle numre fremover prøve at
samle nogen pI.d" t1*g jeg har-læst og hørt om: skibe, sejladsl havneb;r-er o§v. Det bliver i spredt ord.en, for ikke at gøre det til en hel hi--
s tor iebog.

Denne gang vi1 jeg fortæIle lidt om marstal. Jeg har før fortalt hvor
hvor godt jeg syntes om den gamle skipperby. Ivlarstal har på trods af at
den kun er en lille by indskrevet sig i skibsfartshistorien. Det hele
begyndte en kold og stormfuld nat ( son Nuser skriver ) i det herren§'år
1625 ' Natten t1l den 1. februar rejste en orkan Østersøen til et fråden-
de hav. En flodbølge ramte -Østw,øn og med den forsvandt huse, skibe og etstort landstykke. §åledeg forsvandt en hel by I'Bronnehoge', cter på de{tidspunkt var en hand.elsby-ued hjenmehørende-skibe. Borie, som ia a*ttidspunkt var en købstad, blev santidig forvandlet til en by udån særligbetyilning, idet en sandrevle lagde sig foran ind.sejlingen, så størreskibe lkke længere kunne komme ind. Folk cler havde med søfart at gøretrak derfor væk fra Møn, og Borre ophørte med at være købstad i f5+4.

En d.el af de, der forsvandt fra Møn landede på Errøe eller Æ,rø, som vi i
dag kaltler det. Igennen de næste århundreder blev her grundlagt en drif-

-tig søfartsby:_Marstal. I,begyndelsen sejlede man med små jagter, for-trinsvis handelsvarer, ti1 og fra de såkaldte Hansestæder.-Hånsestæderne
var' en sammenslutning af handelsbyer, især Nordtyske. Samnenslutningen

-skulle varetage d_isse byers handelsinteresser, og ae har tidligere i tri-storien erklæret Dienmark krig p.g.a, stridigheder, men det er en and^enhistorie, der bl.a. har noget med Vordingborg at gØre

Senere bLev Marstal skibe større, både to- og tre-mastere. Skibene frattlarstal blev kaldt Grolleskuder. En Grolle er en gråspurv. Søfolkene var
hårclføre og vant t1l hårdt s1id. Man sagile at der var- så *.nge ornbord 1
en Grolleskude som der var master. De større skibe sejlede tft ttew Found-land med fisk fra spanien og Portugar og tilbage igen mecl sart.
Sn lang række af de ganle sejlskibe vi kender idag var hjenrnehørende if'larstal og sejlecle på New Foundland. f'ulton er et af den:

I lrlarstal er Jens Hansens Søfartsmuseum. Her er en del af disse sklbes
logbøger; bil1eiler af skibene osv. Det er et meget interessant sted a.t
være på besøg. I Museets kartotek er der oplysninger om henved ,0OO ski-

-be son, har haft tilknytning til Marstal, Idag har Dtarstal en af Danmarksstørste lystbådehavne, men har også stadig hjemnehørende handelsskibe.

I næste nummer br inger j eS
stals skibe: *Vigifånd" :

en beretning om hvord an det gik et af Mar-
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