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Scrmertogt-55 sluttede fint på troos af cet kraftige skybrud slds*u på
tuien, som rr.atui"ligt nor medførte våde teite m.m. Det meste af jeres
gre j ligger mil"dt sagt cg flyoer i kæIdei'en, r;.oi'den har imiol-ertid tan-
geret grænsen f or hrrad en cilkirregårcs-e jer Kan kiare. Bådsorden ei'
f,e r endnu irse iave+* 2 rrger efter tui'en ( svagt ) . Slikposer, tø) samt
?', Lla:a.s -Lå - bå:€ ae , cet syn pa orden må ænlres e}iers gLr f or metet
af oet C;,';'e rnatei'rei tii grance. l{å nok on det, jeg håber at oet vi1
Dlive +,aget til ef terr;tning eliers indføres et Ll.nkursus i opryor-iint.
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DIVI 1986

Vi startede ved FarS-P-ptads kl . 9.oo. Vi blev budt velkom6en af Sir 1'aigi-1st,
sagf6: er. Han fortalt om, hvor man sidst havde set Sir Walther. Vi fik det
sidste ting åt vide,fOr vl tog afsEed - b1.a. at en hjuldamper vill-e føre
os over f 1oden. Nu begyncite vores ekspedition f or a1vor. \ri begl,ndte at gå

nod hjuldamper-broen, der 1å på an 0r der hed Bcgø, og den var kun beboet af
fjendtlige prærie-indianere, men vi overlevede dog. K1. 1o.3o nåede vi ud

titr broen, hvor hjuldamperen veniede på os, og den sejlede \ time efter. Da

vi gik i iand på Cen anden side af floden, blev vim6dt af en gammel dame,

cier opfordrede os til at lave en lygte, fordet kunne blive n@dvendigt at
fortsætte om natten. Det tog en time at lave lygten og derefter gik vi ind
i landet for at finde spor der, men vi fandt ikke et eneste spor.
vi gik meget, meget langt og det blev varmere og varmere, og vi havde ikke
set mennesker i 2 timer, men piudselig blev vi nærnoest overfaldet af en ny-
bygger. Han råbte og skreg, fordi vi gik på hans mark. Efter <ierte 1i11e mode

med et element fra lokalbefclkningen, vidste vi, at vi skulle passe på ny-
byggere og indianere.
En time senere nåecie vi en station, men da vi kom nærr.,rererkunne vi se, at
det brændte og i enlysning 1å der sårede overalt. Vi gav dem f@rsteirjæ1p, og

heldigvis var der en Lelegrat i et af husene, som der: i.kke va:: i1d i, og der
fik vl sendt et S0S ril- Fort Buffalo.
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Vi forioC den 1il1e b1: og gik viclere. \ii gik i 2 tiner ud aci en li11e ve-j,
cier snoede sig gennem lanciskabet. \ii hoidt en 1ii1e s6rd6r",6i1dspåpse, h...ot: vi
cgså kiggede på korE. Vi. var lige komnet inci i en skcv, og vi korn gåencie hen
ad skovstien, <ia rri så en fcrladt lejrplads * ag den var for'ladt i hast. Vi
var hel-t sikre på, at <ien havde tilhdrt Sir I',alther. Lidt længere henne ad

vejen sad der nogie -"eniige nybvggere, som var på skovtur, og de sagde, at
Srr Walther var korumet forbi. Vi fik vores nad tilbage og gik videre ud ad
skorrstien.
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Vi m0dte et par cowboys, der opfordrede os ti1 at lave våben, fordi sioux-
indianerne i dette område var på krigsstien.
vi lavede en bue og en pi1 og gik videre. Det tog ikke ret lang rid at gå

ti1 lejrpJ-adsen, og da vi kom var derkun kornmet en patrulje før os. vi
iavece en bivuak og gravede en bålplads og l-avede nogeE mad. Om aftenen var
rri ude og lede efter nogle pelsjægere, der snusede rundt orr lejren, og vi
fandt dem da også efter et stvkke tid. De sad og drak whiskl, omkring er bål.
Derefter gik vi i seng.

vi stod op k1. 7.oo og spiste morgenmad og lagde vores bivuak ned og rl,ddede
op efter os. Der blev vasket op og pakket rygsæk, og nu var vi kiar til
at forlade lejren. \ii gik kl. 9.oo og d.rog rncd Cei: næ::neste by. Der iavecie
t'i et kort over hovei.gaden og derefter gik vi langs med havet et godt stykke
og t,agefcer op i skovea.

rncle i skoven syntes vi, at.,'i r,i'rie se, orr der var dyr i skoven - hvis der
r,ar d)'r, vi11e sir uaither have \,æret der. vi fandt nogle hSortespor, og

<iern tog rri en gipsaf srqbning af . Vi giil videre i meget J-arrg tid, men endelig
korn'ri tii et maddepot. Vl forlod depotet og gik vj-de:e forbi en flod, hvor
der var nogle guldgravere" De opfordreCe os ti1 at vaske noget gu1d. Derefter
glk vi videre gennein skcven, hvor vi opfangede nogle si-gnaler fra nogle af
Sir'irlaithers rnænci, og en tj-me efter nåede t,i frem ti1 Sir Walthers 1ejr, og
haa biev glaci for at se cs og j_nviterede os til en fest.
Efre; festen giir vi til i:9;s.

yi 1zågnede k1. 7.oo og spiste morgenæad og begl,ndte at pakke vores ting sauunen

og iagde vores bivuak ned. Kt. 9.oc blev vi sent u<i på en patruije::ing gennem

skoven. Unde:: tuien sku1le vi observere nogle skilte med bogsEaver på. Da op-
gaverl var 16st, begyndte vi at drage h;em.
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17. - 18. - 19. rnaj 19Ec

Vi sejl-ede fra Vcrdingborg havn k1. ca. 1o.15. Da k1. var 12.3o sejlede vi
ind ti1 Peiersværf t , hvor vi sad og spiste vo::es rradpakker. Ef ter Li times
tiei sej lede vi r.j-dere. På vej til N1'ord spillede Henning og Stcrn skak, men

aiie br:-kkerne r'æl-tecie hele ti-den. K] . ca. 3 r,ar vi i Ny'crd. Vi satte a1 ba-
gagen cp på inolen ag Mette og jeg skulle s1æbe alle ma<lvarerne op, og det
var meget strengt. Da vi havde slæbt a1le tingeae hen, h'.'or vi sku1le 1igge,
roåtte vi gå tii k0binand. Da vi korn tilbage skulle vi rejse teltene og pakke

ud. Licii ef ter skulie vi lave maci" Vi spiste k1. ca. 19.3o. Vi f ik meciister-

PØlse og kartoffelsalat (det smagte gcdt). Efter aftensma<len skuile Tine,
Steen og Heidi vaske op. Bagefter gik vi en lang tur (rundt i hele Nyord).
Da vi korn tilbage var ki. 21.3o og k1 . 22 g|k'.,i i seng. Bettj-aa L, og Tine
1å og sang og v j- andre iå o.s snak}lece . -i{enning , Sf oria r stcre Steen , 1i1le
Sleen cg Asger 1å og horte på min radio. Til sidst faldt vi alle samr:ren i
So\'In.

Kl . ca. o6. 3o r,ågnede den f Srste og 1i-dt ef ter lidt var aIle vågne. Tlne , I"iette
cg Heidi skuile gå t:-i k*bmand og kg,be 5liter næid og 2 store franskb::6d. \ri
spisle morgennad kl. ca. 1o. Da vi var færdige skuile de andre pakke (Delfinen
havde pakket deres), for vi skul1e på en endagstur ti1 Stege.

Vl sejlede fra Nvo::ci havn k1. ca. i2.1 Stege havn ventede Tines mor med 1ag-
kage, for Tine havde f6dselsdag. Da vi havde spist lagkage og drukket soda-
vand , gi-k vi ind i Ste se b,*- cg kØ_h t e is .

vl sejlede igen k1. ca. i7 Det tog kun ca. en tiee at sejle tj-ibage ti1
ir';'ord, fordi det var med...ini, Da vl korn hjen sxu'l 1e vi lave mad. Vi spiste
kl . ca. 22 og vl f :-k pc isegr-.'ce cg 2 annenas-st1'kker . r)a vi havde spist gill
vi op på i<irkegå::den.

F0rst skulle vi h0re fr6erae kvække og så sku11e Hej,di, Kenneth, Kenn og

Susanne gå alene ind på kirkegården, og det var rneget uh.vggeligt.
Lidt efter val: r.,i al-le sarnlet igen - undtagen Stee:i - han sLoC et stl'kke væk

fra og og han havde taget jakken or:e:: hovedet , så han skulle foresrill-e "man-
<ien uden hovedt'o og det sjtntes a1le i-ar morsofit.
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Da vi kom hjem, sov aile med Cet sainne.

Næste dag sku11e vi sejle kl. 9, men vl sejlede fprst k1. 1o. Vi var hjenne
i(1- ca. i8, cg vi var aile meget rrætte og der var ikke ret marrge der hayde
penge tilbage. vores forældre stod på broen og tog iuod os, og så kørte vi
L i --tl-] cill .

Skrevet af }ieidi Larsen DELFIIiEN
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ALBORG-JOLLET{
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z\lborg-jollen hører til den gamle, klinkbyg-
gede bådtype, der først og fremrnest byder på
sodygtighed og god plads om bord. Med sin
lange køl er den lidt langsom i vendingen,
hvilket i øvrigt samn)en mcd den gammeldags
sejlføring: storsejl, fok og løst topsejl på stagc,
krævcr en særlig teknik af rorsmænd og besæt-
ning; til gcngæld ligger båden mere støt på kur-
sen end de moderne jolletyper.

I)et var den slags joller man lærte at scjle i
dcn gang, der endnu ikke eksisterede junioraf-
delinger; og med hensyn til undervisning, er[a-
ring og sømandsskab kan man roligt sigc med
Goethe: større og dyrere kan nran bygge, mcn
bedre bliver det ikke.

Ålborg-jollen er spcciclt tegnct til søspcjder-
nc af skibsingeniør Aage Utzon, [lelleb;ck, der
også er en af f:edrcne til den rnoderne spidsgat-
ter, og som livet igcnnem har været intcresseret
i at få ungdommen ud på vandet undcr de mcst
bctryggende forhold.

I 1920 blcv Aagc Utzon forrnand for sospej-

dcrncs afdcling i Ålborg, hvor han samtidig fik
to aI sine sonncr optagct. Dct davtcrendc rrrate-

ricl var rnegct ucnsartct, oftc utåttc drcngcnc
trrcnc isc.llklubbcns birrlc, urcn egcntlig sarnling
kunnc ikkc ctablcrcs på dcr.rne rnådc. IIan bc-

sluttecle dcrfor at skabe en standardtvl;e nrcd

nogle af de garnle srnalikc- og kragcjollcrs bcd-
stc cgcnskaber'.

Som ovclsesbåd skullc den havc plads til scks

drcnge. Den skullc af hcnsl,n til sikkcrhcdcn
v:crc synke [r'i og sudygtig, og sarntidig skulle bå-

rlcns dybgang vlcrc så lillc, at ch'cngcne i tilflrl-
dc af dårligt vcjr hunnc latlc dcn drivc op på

Linr[jordens f ladc strancll;rcddcr og varlc i land.

EIter flcrc fursog trådtc dcn popr-rlicrc Ålborg-
jollc frcrn på tcgncblicdtct nrctl forclick hcn til
mastcn og ringdæk til rorsrnandcns plads. .,\t

ringditkkct ikkc fortsætter i fuld bredde helt ag-

tcrud, cr en fint udticnkt sikkcrhedsbcstcnrnrclsc.
forcli rorsrnandcn uridcr hårtl krrtrrgning cr rlcn

første, der bliver våd, og han vil derfor onrgå_
ende. Iøbe jollen i vinden eller slække ud 1,å
storskødet.

I 1929 var der bygget fire Ålborg_joller sr m
sejlede rundt i Limfjordcn ng ,røje waredt, il
de krav, konstruktøren havdc stillet sig.

Under en jamboree, hvor 25 joller fra h l,:
landet skulle nrodcs på Isefjorden, fik Å1b,,, ,-
jollen lejlighed til at de-onrt.e.e sin sødygt i_
hed..Det bfæste en regulær storm, men allig:e.el
nåede to Ålborg-joller frem til fastsat tid 

"ef 
:r

en fin tjans over det særdeles livlige Kattegat.
De havde bjerget storsejlet og læns=ede tørt 6
sikkert for fokken alene, medens de øvrige del_
lagere-blev i havn og afventede bedring i vejret.
Med denne præstation var jollens ,ucces iost_
slået.

Ålborg-jollen er klinkbygget af fyr på eg.
Dens data er: Længdc o. a. 5,5 meter, længdc i

l;or sltg[ohhctt ulctrc l«:nstr ctt ,llborg- jollt i .'r, ,l
It ttl in g oucr K « I tt: grt t

\
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En 
,llrttill.c Ålhor.g- jollcr. Irrt ,Krtstrup So* i holuortds_

oril Cn C I I (r »()t(l L'tn0r «

van(llir)ic {,7 .! nrctcr, bredrle l,g0 me te r, dyb_gåcndc ca. 0,70 rnctcr., sejlarcal: I4,S6 kvadrat_rrrclcr (srorscjl, frk og Iosti«.r1,sejl oå;;;_;;"".,{rrcn er g;ort synkcfri vctl hjrclp ni t,,ftknr.ser undcr toftcrne. Oprincleligt fr""j. j." rnkilo jern-ballast i kolcn og 90 kilo inclcnbords,

men for at få mere plads har ledelsen, med kon-
struktørens samtykke, anbragt hele vægten i kø_
len, hvilket har gjort jollen stivere og sarntidig
bcdre på krydset.

Ålborgjollen blev accepteret af søspeidere
over hcle .Danrnark, ikke mindst ved Øresund,
og den kom naturligvis på adskillige togtcr
"hinsidan", hvor det svenske Sjiiscoutforbund
blev stærkt interesseret i fartøjet. Efter en hen_
vendelse til konstruktøren fik Sjriscoutforbundet
et sæt tegningcr foræret, og snart kunne man
m rde Ålborg-jollen i de fleste svenske suntl_
hal'ne.

Der findcs i dag ca. 600 Ålborg"-joller i Skan_
dinavien, flest i Danmark og færrest i Norge.
En del er privatejcde, og en sådan kan i vel_
holdt stand købes for omkring 1500 kroner, me-
dcns prisen fra værft ligger et sted mcllem 3 og
4000 kroner. Skibsingeniør Aage LJtzon, Helle_
bæk har altid stillet tegninger af Ålborg-.iollen
gratis til disposition for enhver, der vil bygg..
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