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SKIBSSIDE

Så biev det igen tid fer Vandposten at udkomme, og sj-den sidst er der: sket en

hel masse. Vi har b1.a. været på Okse16b, S$røvertagtr yiasneci6-rundt, Efter-
årsiiapsej lads og nog1e hsr brugt deres ef terårsf er j"e ti.l- at deltage i pairuJ-*
jef 91re::trænir:g i Thurpbunci.

Angåeade *ksei$bec har jeg ei p,ar bemærl:nj,neer vedr{re::de riet al være s6spe;der.
Dei er nerniig sådan, at vi i Kong liojmer S+trcp er en SFE-TIERTEOF, som uCcve:

spejderar-b*jde også beskæftiger os med søaktiviteter - altså åkke en sejtklub.
|.v. s" at nå;: de:. afhoi.<ies oksei+'o og f-igrr" , så er det r:':get vi deI-tagel r
Dei er al-tså ikke nck ba::e at msde cp som ei'r r.'I-s sgspejder-patrul-je gjr:rde det

i går. og så u;:diaie aE i6se de stj,llede +pgaver. ikke engar:g aftensmad blev
'i 

^.-^ + / ^i r--r\
!dvCL t _\rpV L,;.

I '*eek-enden 4-5. tktcber blev s@spejdernes forældre inviteret på err lil-ie
"udflugc*'ti,1 },o::dhevneil med ciet formål at få fikset huseE iidt op. Frenr:iodet

var pæai: Cå. 12 stk. soia virkelig fik gjCIrt ncget vec husal - især trc;ps-i-o-

kalet fik sig en tur, 1-r.",o:: al"t biev aynalet eil-er lake:'et (gul.vee blev dcg ik-
ke siebet heir i bun<i inden iakerinaeni.

ieg skul1-e nåske lige skrive lidt orn, hvad der vi1 ske i næreeste fremti<i

udol,et det fastsatte prcgraci. Det er enfar *s - rent 0konsmisk - §ieget vi-gfig
tiiig, EeiElig l-odseddelsalg. iler...ii blive rrykt l-6oo stk" å 3 kr" S+m l jc
::cl:- |iusfusl gælriet d.et oæ åt ]icilime igang mei det sa*Lrae, da dei alciC er de

fØrste dage ene::gierr er st+rsr, og de loieedier de:: ikke biiver soigt er EalE

in.{tj en j-ng f cr os.

Iie*rik §to::m
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Ø K 5[ t-'Øa,

Dea 6. ae 7. sepiember 1986

Vj startecie fra h-v-tten kl . 9.3c, hvcr vi kpr:te iacd Farobrcen" Da vi arikep

biev PF kai Ct rii sauling. Vi f ik at r:ide, at vi skuiie ia-r,e eR hæ::igek+j e-
rcrg " åi1e sk-urie h;æipeE ad. Som f c::arbe j de til dksel,lbet havde alie dei-
tagere b::ugt he-1 e de::es sc:scerfe::ie ri1 at freostilie en hængekØjer sc)§r nu

skulie b::ules rii af overnatle i-,ophærrgt i træ:lgek6jebcrgen,

Fø::st skul-ie r:j s1æ:,"e raf ter irec ti1 steciet, hvoi: vi skuil e trygge bo::gan.

Det var Eeget anstrecge*de, så dertor biev vi enige sfli åt spise rr*res mad-
pakker ii:den rri beg-'rndte at tr-ygge. Lret var sjovi a! bygge bcrg en, selv ou
den f aiitisit I'ar teæ:nel-is stsr.

€:(\ ct§.-L q*
hccnge-@jøborSen

-§

Da vi havde arbejdet et par timer, begyndEe det åe regse. Føf,st snuskede

det kus iidt, men så begyndte det at sEyrte eed. BetEina L, prgvede for-
gæves at holde liv i båtet, Eva gik i dækniag i Birthes bii - hua havde

ikke:ioget ragntgj :ned" Bå1et gik ud, men der var ikke andeE at gøre e:rd

ar sEarte farfra" Denne gang gik det bedreo efter at vi- havde fået sanlet
en '!rei sæk iuid af t*rt kvas {hvor vi så end f ik der fra i den syurlf 3-od 1}

Fleden blev da også udraærket - den var måske lidt brændt t

Efter op=rask, trvor vi slog as sartinen ned nogle grønne, skulle vi ti.l P§*sau*

1ing. Ber fik vi reglerne for såtl-Sbel at vide {same proce<iure as l-ast year l}
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§å startede vi - aed at gå forkert. iteldigvis var vi gået å god tid, så vi
nåede 1. post i t{de. Ser skul}e l'i leve an sl-ags kimsleg, trvor vi skulle
finde aogie ting.

forEs.



2. posi var:norser sorll gj"k ncgenlundelefter nogle gæt fandt vi uci af, hvad

der stc'd i beskeslen.

Deref ter k.orn pcst 3, *q*m var ei pi r-1s f or os, da det var en hel r*asse ils6*

ting"r soin f"eks. fender, ian!erne, nsCraketter o.in.a. Ierefce:: skete der

et l_il1e uheid: r'i kon tj-l at gå tii knaL'post.en i stedet fo:: i.hjæ1ps-

pcs!'*en, sren vi fik l-ov ai La.,.e de kirab vi sirulie. let gik virkelig godt.

Yi l-aveeie a1l-e knobene på ingen tid.

Ieref ter gik- rri raod t'sæl-pi-steii'r" Der skulle vi lave en harpun *g skly'de en

sæi ie:r tojb;v'11) , rue:: ie;:r ra*te vi qiesvæ::re ikke.
Så kcm er: posi, hvcr vi ekuiie icrme en 6k-se meel srrL.-r ef ter ::ogle opgivrr.e

}.-i',rs=r" iiET BLEI": DES\iÆiiRI Eid irIL - r,ren det kunne vi;o ircke g{re ccget veei.

Ieref,Le i+b ve alt hvao vi !:un*e nei tii st--viepostea" Iielciigvis va:: Hei<ii

og §usenne encr&r gcde t-i i ar gå på stylter.
ilen næste pqst \rår Susan:res iilo:s og fars pcst. Eer EKrltre vj- l-ave reinings-
rebskast" Uhei<iigrris var rrinden imr-d, så. vi rarute kurr 1 gang,

Eagefie:- skuiie."'i fange acgie spu ned en f:.skesland ced en nagriet på.

Sidsie post l.'ar 1.hjæip - rerr ne,Jtur - især eia Fietce forr.,eksl,ecie ea darse

ned eri dukke !:

Ia rr-i kcrr h; em blev der s*:-ve,r-et yåifi€ ir:-aaiieller- cg f i.ires. L'et saagte

r'æidig gcdt. fi-e:te* hevde <icg ikke fået ståiiet si-n suii, så nun lagCe sig
op' i sin hæ;:gekrtje åeii er pår siidemadder.

Næste &crgen sk-ianede solen fra e:i næsten skyfai trirnmel-. Det ver dejligt,
så regnt6jet bJ-ev pakket I-angt væk. Efter norgenmad.ea sku-1 ie vi lave en

vårde af, sten - så store soin uuligt" §et gik også segeE godt' tserefter

skr.llle vi pakke samme$ cg spise sandwich, Nu Eæirkee aiie kun på præmiecver-

rækkel-sen. Da vi havd.e sEiltet apo begyndte det st reilge" Se-regrleo §B bygen

varerie akkurac så lang tid sos prro.ieoverrækkelsen vared.e" Bageiter k+rte

vi hjem efter et vådt, mec eiiers sjevt 6ksel-6b.
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l(asnedO ru*dt - efterår 1986

\ri srariede kl . ca. 1o. F6rst selLecie vi halwe.is tii S;-cihavne:r, og så::oede
rri resten af vejen t:-i Sydhavnen. Vi spisre i Sydnal-rnen. Vi fik 4 opgaver i al-t.
En hvor vi sk-uiie finde så mange crd, vi ku*ne, med "Kcng Vol-iner S6trop". Fingo

fandr 178 or<i, tielfinen fandc i77 ord og ternen fe::at 77 ord. Den næste opgave

gik ud på at vi skulle oversætte er morsesei,lel. §en næstsidste opgave var no-

8'et atn nord, syd, fst og vest, o.s.v. , og cien fik vi i S_vdhavrren. Dea sirisle
opgeare skuiie vi "iege" * Iivad kan;eg få Gver græEsee. i S,vdhar:nen tabte Su*

sanr-re, ret uheldigr, for.ii vi (Deif inen) navde kun 2 åregaf ier ned, og så havde

vi er: meget for stor: scur ikke passede til- vcres båi, men vi bruAte den alii-
gevei: s€}'.r om det var lidt besrræriigt. Lidt uden fci l*lasneeisund 7å der en bii
i vandet. På morseseCl-en stcd der, ar v:- skuiie sejle uC tii en noreiksst, &en

når ri skulle ro,::åede vl:kke så langt - kun til et bundgarnsnet. Der fik
.;i derl sicisle opga'.,e. Bagef ter se j iecie (r*eie staiigr,æk ! ! i vi ove:: cii Trel-
iegrunr-,en" Dg der sad Teriren *g Deifineu iast, så bos *eifi51sa, gik Eva, Su*

sexne og Eei-di i rzandei cg lrak, og hc's Ternec gli< Lars ag KJ-m i vanået. Pingc

sejiecie l-ige hencver (for der var kcæ:nec Eere vinii, Vi var ir:de kl - ca. f6-,"

Ternen vari.dtttliasnei.ø halwejs r-lnd!t'. Da vi iiorir irii iageie vi- seji sammen og

kprte hjem"

Ilei di L.

Eelf ir:en.
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Ma:riag elec 14,o7. 'iccÅ.

Så blev cieE endelig tiri far årets -qtore begi_venhed, neæ.låg et 14 dages som_
Bertogt ued "det sydfynske,' sam mål.
Kl-" 8"oo æødtes vi på havner. og påbegyndte stuvniagen af bådene" hvirket
hurtigt viste sig at være et proble:r, eftersop vi mod sædvane skulle trave
mad cg kogegrej * eE par andre n$dventiige ting ued om bord i jolierne {iFu-
eren er solgti' l,nCen vi l-ettede var ktrokken blevee'og.45 og soo sædvangiig
i nuærnerorden på -r.Æt+§ (desværre) - våndeE1rar al-e§å ve§E cå. 5-1o n1sek.
Trods vinti og strøG imcd gik dei faktisk leurtigt ud til og under storstrdms-
brcen og videre til vesEerskov frak, hvor vi. ti-i ge*gæid gik i stå, $est
p.gr.å. at -b@lgerne blev seørre"
Fear@ blev det kua ti1 den*e gatrg, da Vejr$r ssrtr vår vores oprindelJ_g må1-,
nok 1å en Eand for larrgt væk, men det gj*rde nu ikke så *eget, da havnefoge-
den var seget vealig cg lod os ligge gratis" Åfter:sæaden var hurt1gi over-
stået, da frikadelierae var bievet kcnstrueret hjem"nefrå, så al_t å ait en
sæertefri start på ca. g eåmer.
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Tirsdag dea i5. a7. :

Scod op kl, 9,ao eller der:-oækring c,g kcnstaterecie at vincien var god - hare

fra err fcrkeri reining (vest) - så vi besiuitede ss rled cet saume iil kun at

sejle ti1 Vej16, hvorfor vi gav os tid"
Efter enrir pakning crg dirie::se indkdb ku-ne vi ei:deiig iette. \ii ver k,.:n lige
nået uien fcr havnen. da..'inderr lgjede ef: fcr tilsi.dst (i cisre efter) heit
at f orsvinde, hviiket f ii; Å S..-t's skrupsksre I'indhcici" iii at f å tu::istf ornem-

æeiser i fcrrr af piudse}-ig badeitler.isse i næ::heden af Fejf . ilette skabte en

,3e1 utirf:edsh.ed hos de 6=..rige jciier, da de for at kuaae gfre deite sråtte

seji.e .,"æ}.- fra nålec, .{rrk*iisl til Tej'r0 ki. i9. oo, aer *gså \'ar eii. Eracis har.n.

Cr's,3ar cien lt"o7.:

Cu onsdagen blev vi vækkei kl . 8.*o af lvletEes forældre, der var aErkomnet Lil

fferr at par timer eiter os saulsle aften.
Efcer den sædvanli-ge morgen-tu*ulE kunne vi letee i en lækker SVr lig vJ-nd

ca. 5-6 ra/sek. Dag ned det ui:rus, åEdet var err de1 cåget, hvil-ket bet0d en

smule spænding, ideE vi kunne h@re tågehoraet fra en tanker inden vi kunne se

dea" Der:. var lreldigvis rige3-igt langt væk Ei1 st vi uf*rstyxret kunne fcrcsæt-
te Eit sydspidsen af *mS! uleri så d$de vinden og sigtbarhedec var ikke blevet
aærkbart -bedreo så efcer et par fargæves fcrs0g på at blåve trukket over SE*-

rebælt, L*lev iursen saE iuod @** trav:r, selv oa klakke:r kun var 14"oo. Vå var i
hava kl. l-5.1-on hvcr roi" med viije ia<3 ai- bagagen blive i bådene og trurtigt fik
fyret op under spagtretli-gryderne i håb eB åt tågea vi-l-l-e lette mens vi spiste.
Vieden var neæl-ig kor.nmeE igen - even i ksbet fra en e:ld:-'u bedre retning" nenlig
§0. Æi* ÅK " tågea blev hangende og vi fande i stedet en lækker telt-p1ads
j- ruærhed.en af, ea p6l-sekiosk cg æåtce fcr f$rste gang beiele havaepenge (7e kr,)
deE var sådan seE uhyre billigt eftersom <iet meste af tr*ppen samEidi-g iik for-
eret badepolecler 5 5 kr. §tykket.

L



Torsdag 1.,". 1l ^1ugr! Ir rvr E.

liæste morgeri var dei stadip: en smuie ci**t' mell ikke værre end at vi.ne'eiuEte-

de at udnl'ggs den svege s-r'd'i'ige viac tii at drive over Slarebæl"t'

sig,a:detvåreeheidigttidspurrkrviha.;devalgt'forvin.&dte
eneste af de sLcre skiibe "

Vel ankonrnet til Lu*debcrg efter et tesrmelig begivenhedslOst stræk' hvor

detmesteaftidengik*edaEsp3.llekorcogh6rebåndoFEager,begyndtedei}
vi].dejagtefterbåd-ogteltptadser"}enend[edoglykkeligcnedbådene
placerede i det ganle færgeleJe og Eeltene på en fredfy3-dt græspIæne et styk-

kefrahavnen,trvorviogsåindtogenvel.iykketjægergryde6lalienningkl.
ca. 22.oo i regnvejr'

Det viste
J 1-l- ^lf!f\E El:

\._

!\,- ii Li *i r

-nLIV.i\i;v\F

Fr:e;a; den .i.b.n,'-:

Fredagen b6d på en frisk sejlads tål §vendborg. §'6rst raed foran for tværs

til Thur6 Rev, hvc::efr-er vi begyndEe åt krydse ncd Sveadborgsund! hvor sEr6IB-

lnen desværre 10b iscd ued ca. 3 knob" Altså stribevis af små vendinger helt

ind under land for cverhovedet åt kame frera' Dette medf@rte at vi kom :roget

seBere i havn end beregElet, men pyt - det tiavde vi jo prøYet fer' Det v€iste

?år ææsgen, åE vå fik nog3,e dår3-i.ge ha-v"cepladser :aådt i1gel-le& den i*ck'ale n@=

Erop§ både cg ncgle s@§peidere {*h hsst * bost }Iarc* a polo-dre::ge !i fta

§kev*hcved, *ec v,ar i det æiadste gråris

Hid.E å teltrejs:ringen på en kc*muaal plads fik vå E$gEeE§ §t§re *verreskel-se:

det var åkke pclåEict, Erods en enncel-E irussel' æen derånod Hertåe fra aldsee

o"" ss;r,rngrtogt, Ser travde sl-åee sig ned l svendborg" Vi blev ellers bude på

ti:eo soæ vi atr-drig e.åed.e at åadtage, ådet del: kinesiske risret fsrst var

f,ærdig kl. ?2"t:c med dercil hsretlde *pvesk'

t
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L$::dar den 19.o7.:

Det var aftenen i forvejen blevet besluttet at blive e*dn'.i en dag l Svend-

borg, eftersom hele troppen trængte ti1 aL fA vasket tpj. §amtidig turde vi
ikke saEse på, at vi kunne nå rundt om Tåstrnge, så vi havde tid nok. Det

ned tgjet blev i CIvrigt en m@jsommelig affære, fordi vi endnu engarrg over-
gi-k os selv, d.v.s" vi kom fprsr i.gaag k1. l-7.3o og var så færdige "l-idt"
senere. Far lige at vende Eilbage til vcres gevaldige initiaEiv, så var det

ikke helt uden grund at vi blev lidt forsinket. For det f*rsee skulle alle
intik@b foretages i-nden klokken var 12.oo, så inden vi kunne [46mme videre var

klokken 12.3o. §'or det andet måtte vi kun have teltene stående 1- d6grr, så

SKULLE vi fiytte.
Heldigvis Eil-bpd l,lartin os at overnalee i hans vi1la (i kældereni , så vi

brugte eftermiddagen ti1 at flytte og ciase'

S@ndag deri 2o.o7" :

Ilvis nogen trcr aE 16rdaB var den sEore vaskedag, så lad mig retr-e den mis-

forsEåelse. S@ndag er n'amlig den dag, soæ Svendborg vil mindes i lang tid

p"gr.a. tilstoppede kloakker og Et tocalt livlosts Svendbo::gsund. ÅgSAe: trin

blev sendc i bad (kr;vds i kaleaderen ! !) vi averveje<ie også at seneie Kenneth

i bad, ItreE undl-od at gøre det, d.a v1 ikke Snskede aE hele Fyn skulle korrme

tij- at ligne Tjernobylornrådet efter cien berøuEe kar*a§Erofe (tocalc evakuerec)"

Desuden kunne vi ikke fin<ie hau i deE strategiske øjebl-ik. K1-. l2-3o var det

hele overstået, trvcrfcr vi ietepde ned k=:rs mod Troense, h-ror vi lagde Eil

hos bådbyggereB: der d.esv-ærre ikke var bådebygger metre! * han mågCe neirlig

lukke å vj-nters. - Nå, mel1 vi var velkopne til aI slå tel-terle cp, hvis vi

ellers kunne finde en plads. Det kurr.ne vi ikke, så i stedet fj-k vi lov tii

at ligge på en trækker græsplæne lige ned til havnerr"

&ri effermid<iagen bessgte vi S@fart§museeE, der var ganske interessalle' Lidt

§eeere ankore Hortens foræidre, Lrvil ket bet@d, at ?ian fcrlod os fordi hai'i skul--

ie videre med dem.

lierslu*.ter.!.delafdenspændendeberetilingorjisoTn?IrerenstrOjdepunkr
fcrEsætLelse fplger i næste rriimmer.
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