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Kig forbi vores forretning på Fynsvej 113
Besøg vores nautisk webshop www.koldingmarine.dk

Tjek den jævnligt så du ikke går glip af vores løbende tilbud!

Tlf. 7553 0200 • Fax 7552 0206 • kmc@koldingmarine.dk
1300 m2 med alt i tilbehør • Stor sko- og sejlertøjsafdeling
Kom ind og få det komplette Nautisk Udstyr katalog!
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GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. november

sker igen i år. Foruden forafholder vi ordinær generalfor- manden har vores sejlerskole leder Erik Wind og
vores kapsejladschef
Kim Fredlund valgt
ikke at genopstille.
Både Erik og Kim
har været med i bestyrelsen i mange år
– ja måske er Kim
den person i Kolding
Bådelaug, der har
siddet i bestyrelsen
flest år i alt.
Efter den ordinære
samling i klubhuset kl. 19.00. generalforsamling er klubVi håber selvfølgelig at du har ben vært ved et par snitter
lyst til at deltage. Vi skal have og en øl.
valgt en ny bestyrelse, herun- Vel mødt
der en ny formand, idet Claus Claus Munch Andersen
Munch Andersen takker af
efter 8 år på posten.
Vi satte os for nogle
år siden et mål om, at
der skulle yngre kræfter til i bestyrelsen.
Sidste år fik vi valgt
tre yngre medlemmer
ind i bestyrelsen og
det er vort håb, at det

Til vore annoncører!

Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold,
logo, tlf., fax, eller e-mail ønskes ændret. Kontakt blot
Peter Dollerup på mail labrilpd@gmail.com
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GENERALFORSAMLING
Torsdag den 17. november 2022 kl. 19.00 afholdes ordinær
generalforsamling i vort klubhus på Marina Syd.
Dagsorden som følger:
1. Valg af dirigent og referent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
god kendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende
år til godkendelse, herunder fastsættelse af årets kontingent
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet
på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af formand i lige år – Claus Munch Andersen – modtager
ikke genvalg
7. Valg af kasserer i ulige år – Søren Hornbak – ikke på valg
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
a. Erik Wind – modtager ikke genvalg
b. Kim Fredslund – modtager ikke genvalg
c. Tom Toft – modtager genvalg
d. Søren Staugaard Christensen – modtager genvalg
9. Valg af suppleanter – på valg er:
a. Morten Schmidt – modtager genvalg
b. Jens Nielsen – modtager ikke genvalg - er trådt ind i besty
relsen i stedet for Lars Grodt-Andersen
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år og en i
ulige år)
a. Jan Kjær Larsen – modtager genvalg
b. Peer Erling Larsen – ikke på valg
11. Revisorsuppleant - Michael Schuh – modtager genvalg
12. Eventuelt.
Layout:
KBL - Jørn Wegener Larsen/Kjeld Hansen
Tryk:
From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside:
Gammel kogge Sankt Hans aften
Redaktionen har modtaget to referater fra Sankt Hans

Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd,
6000 Kolding.
Oplag 450.
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SANKT HANS AFTEN
Redaktionen har modtaget to
referater fra Sankt Hans aften i
Paradisbugten – nemlig et fra tovholderen for aktiviteten Erik Wind
og et fra et par deltagere Yvonne
og Fritz. De beskriver den dejlige
aften på hver sin måde. Vi har derfor valgt at bringe dem begge.

presse stævnen ind til broen
Grillen blev tændt og var klar præcis kl 18 og som sædvanlig var det
mændene der kæmpede om plads
ved grillen, faktisk kunne der godt
havde været lidt flere kul, men alle
fik ristet deres mad som blev indtaget under åben himmel,
thi der var ingen der ønskede at
sidde under overdækket.
Bålet blev efter et par mislykkedes
forsøg og en pæn slat diesel tændt
kl 20.
Midsommervisen blev sunget og
Erik Wind læste en historie om
de 3 hekseklaner fra Fly og deres
indbyrdes fejde og deres endeligt.
Ved 22 tiden begyndte bådene
stille og roligt at vende hjem til

Sankt Hans aften
Traditionen tro blev Sankthansaften i Kolding bådelaug fejret i
Paradis bugten.
I løbet af eftermiddagen ankom 14
både i det flotteste midsommervejr
med 34 medlemmer, klar til at
nyde denne dejlige midsommeraften. Brohovedet var virkelig pakket, ikke engang en robåd kunne

Kolding igen,men 4 blev liggende
natten over og blev inviteret til
kaffe med hvad dertil hører
hos Henning og frue. En dejlig
afslutning på en fantastisk Sankthansaften.
Tekst Erik Wind
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SANKT HANS AFTEN
Sankthansaften er normalt en af de aftener, man fejre sammen med familier
og venner. Så vidt vides festligholdes
denne aften primært i de nordiske
lande.
Hvorvidt festen afholdes på grund af
vores gamle nordiske traditioner eller
på grund af vores kristne kulturarv
(Sankthansaften) ” Johannes Døberens
Aften” vil jeg lade stå hen i det uvisse.
Claus havde traditionen tro inviteret til
festligholdelse af aftenen i Bådelaugets
regi ved Paradisbugten.
Som sædvanligt var alt gjort klar. Det
eneste vi selv skulle medbringe var
madkurven. En usynlig skare af klubmedlemmer havde gjort det hele klar til

os andre. Der var gjort rent i området.
Grillen var klar kl. 1800. Birketræ til
sankthansbålet var hentet gjort klar og
båltalen var forberedt.
Jeg tror lige det er nu, jeg godt vil sige
tak til denne usynlige skare af klubmedlemmer, der altid får tingene til at
fungere i vores lille klub. Tak for det. I
er fantastiske.
Jeg var så heldig for en gang skyld,
at være den første som lagde til ved
broen. Vejret var skønt og det varede
ikke længe inden de næste både ankom. Humøret var i top, snakke gik og
sommerhyggen lagde sig som en dyne
over hele området. Nogen af de lidt

mere kække pensionister jokkede med,
hvornår de arbejdsramte dukkede op.
Ved 18-tiden samledes vi ved bordene
på stranden. Der blev grillet, snakket,
skålet og sunget.
Hen på aftenen hold Erik Wind en god
båltale om hekse. Ja det lykkedes ham
virkeligt at rundedette emne på en
sjov og munter måde. Hen på aftenen
begyndte folk at vende stævnen mod
Kolding. En truende arbejdsdag lå
forude.
På et tidspunkt i løbet af aftenen kunne
der tælles 37 personer og 17 både
ved Paradisbugten på denne vidunderlige sommeraften.
Nogle både blev der natten over for
at returnere til Kolding næste dag og
andre satte stævnen
mod andre steder. Vi havde ikke særligt travlt og var igen de sidste, som
satte stævnen mod
Kolding.
En vidunderlig Sankthansaften ved Paradisbugten. Tak til alle der deltog.
Med venlig hilsen
Yvonne og Fritz.
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NEKROLOG iNGOLF NIELSEN

Vi har mistet Ingolf Nielsen efter kort
tids sygdom.
Ingolf Nielsen har i årenes løb beklædt mange tillidsposter i Kolding
Bådelaug, senest som klubbens
repræsentant i Kolding Lystbådehavn. Denne post blev han udpeget
til i 2018 og varetog den stadig ved
hans død.
Ingolf blev valgt ind i bestyrelsen i
2007 som bestyrelsesmedlem. Ved
konstitueringen efter generalforsamlingen i 2008 blev Ingolf valgt som
næstformand. Denne post varetog
han indtil generalforsamlingen 2012.
I denne periode løste han en række
opgaver. Han var ansvarlig for klubbens masteskur og nok så vigtigt
formand for vores broudvalg, der
vedligeholder vores bro i Paradisbugten. Det var på Ingolf’s vagt at vi
skulle have fornyet alle pælene ud til
brohovedet, idet pæleormene havde
ødelagt dem. Typisk for Ingolf brugte
han en af sine mange kontakter fra
jobbet og fik via Dansk Genbrug A/S
i Esbjerg tilvejebragt nogle små borerør – populært kalde ”guns”, som
pæleormene ikke kunne angribe. Det
er de rør vi endnu har i dag.
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Ingolf var en vellidt person, som via
sit altid gode humør kom i kontakt
med rigtig mange mennesker. Han
var og har været medlem af mange
foreninger. Her skal blot nævnes
Harte Gymnastik-og Idrætsforening
som han i 1970 var formand for og
det var i høj grad hans fortjeneste at
foreningen fik opført et nyt klubhus.
Også i vores naboklub Marineforeningen, var hen medlem af bestyrelsen i
mange år.
Da Ingolf i 2012 ikke modtog genvalg var det med baggrund i, at han
i 2013 skulle ud på sit livs sejltur.
Ingolf tilbragte sin barndom på New
Zealand og da han og familien forlod
New Zealand svor Ingolf at han ville
vende tilbage ”på egen køl”. Til dette
brug havde han købt en Katamaran
som han døbte Dan Kiwi. Den 6. juli
2013 stævnede Ingolf ud fra Kolding
Lystbådehavn med kurs mod New
Zealand efter mange års forberedelser. En tur som han, da han var
kommet hjem igen holdt to velbesøgte foredrag om i klubben.
Ingolf solgte Dan Kiwi i New Zealand
og havde således ingen båd da han
kom hjem. Det forhindrede ham dog
ikke i at komme på havet igen, bl.a.
som skipper på flere både, der skulle
transporteres forskellige steder hen.
Ingolf vil blive savnet såvel i klubben
som på havnen og ligeledes af den
store berøringsflade han havde. Jeg
vil især komme til at savne hans
”gå på mod” og hans altid smilende
ansigt.
Æret være hans minde.
Claus Munch Andersen

ELVSTRØN SAILS SYD FÆNØ RUNDT
Det blev desværre en lidt tam affære. Selv med sejl fra Elvstrøm Sails
Syd lykkedes det ingen at gennemføre sejladsen. Dommerne havde
endda kortet banen ned fra Fænø
Rundt til Fænø Kalv rundt, men lige
meget hjalp det. Der var bare ingen
vind.
Det til trods havde deltagerne en
dejlig dag. Der deltog ca. 60 mand i
sejladsen, der startede med morgenmad i klubhuset og et efterfølgende skippermøde.
Kl. 10 gik den første start og i løbet

sejladsen blev skudt af.
Der var således ingen der gennemførte. Så dommerne havde
et problem. Hvem skulle have
præmierne fra Elvstrøm Sails Syd?
Problemet blev dog løst ved at man
gav præmierne til dem der førte,
da de fleste opgav. Forrest lå Engel, men Morten valgte at afstå fra
præmien. Derefter fulgte Moshulu
ved Jan Kjær Larsen, Enxo ved
Brian Commerou og endelig X² ved
Jens Hedegaard. Der var også en
trøstepræmie til Rosenberg ved
Lars Grodt-Andersen.
Efter sejladsen var Elvstrøm Sails
Syd vært ved pølser og fadøl – et
kærkomment plaster på at ingen
gennemførte.
Tak til Kim og hans hjælpere –
Birgit og Else. Tak til dommerne
– Ejler og Erik og tak til Elvstrøm
Sails Syd for præmierne og efterfølgende traktement.
Tekst og billeder Claus Munch
Andersen

af den kommende time var alle både
nået over startlinjen. Men blot at
nå ud af havnehullet var lidt af en
præstation.
Da vi havde brugt omkring 3 timer
for at nå ud til Drejens begyndte de
første af give op. Herefter gik det
slag i slag og efter kort tid måtte
selv de mest optimistiske erkende at
de nok
ikke nåede ud til Fænø Kalv, for slet
ikke at tale om, at nå ind i mål inden
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SIKKERHEDSKURSUS II
Har du nogensinde prøvet at
kravle ombord i en redningsflåde?

DEN18167 / 0519

Bådforsikring
som er lige så
unik som din båd

Det er ikke bare lige….
Nu har du chancen for at prøve
det under trygge forhold.
Torsdag den 20 oktober afholder vi et sikkerhedskursus i
Vorbasse Svømmehal. Her har
vi fået lov til at søsætte en redningsflåde, som deltagerne så
kan prøve at kravle ombord i.
Du kan læse mere om aktiviteten på vores hjemmeside.
Vi håber at rigtig mange vil tage
imod tilbuddet – det er gratis.

Vel mødt
Mogens Juhl Hansen og Claus
Munch Andersen
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Skive · Tel. +45 9751 3388
pantaenius.dk

VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER

Vi servicerer Yanmar, Volvo, Vetus, Bukh,
Mercruiser og andre gode mærker.

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE

Vinterkonservering og service

Dieselmotorer
Pris inkl. moms
1+2 cyl
3 cyl
4-6 cyl
2.500

3.125

4.795

Benzinmotorer
Pris, inkl. moms
4 cyl
6 cyl
8 cyl
2.795

3.495

3.750

Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brændstoffilter, vandudskillende brændstoffiltre,
tændrør, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer
oven i.
Specialpriser: For Volvo Penta D4, D6, D9 og D12 er ekstra tillæg. Samme for Yanmar 4 og 6BY samt 4LH.

Vi tager ikke kørepenge i Kolding, Haderslev, Årøsund, Fredericia, Middelfart og Brejning. Ofte kan
man undgå kørepenge i Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Horsens, Esbjerg, Ribe, Tønder, Silkeborg,
Århus, m.f. Det forudsætter blot at vi har et par andre ærinder i området.

______________________________________________________________________________
Dansk Marineudstyr APS
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,
E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk
www.danskmarineudstyr.dk

11

STORE YACHTS
Når man som Ulla og jeg sejler rundt i det idet Græske ørige, så møder man
mange forskellige både – små fra 30 fod og helt op til mega yachs på over 100
fod
Her er et par stykker som vi mødte på vores vej

Sejlyacht Kokomo (det er ikke formandens)
Loa.: 58,4 m ( 175 fod) bredde 10,95 m (33 fod) den har 2 stk dieselmotorer
på 872hp pr stk og den bruger 184 l i timen (jeg kan fortælle at vi bruger 2 l i
timen i Mette)

Motoryacht Katara
Loa 124.35m (373 fod) Bredde 19,45 m (58fod)
Jeg kan ikke finde motorspec. på den.
Der er en besætning på 95 M/K
Vi så den i Preveza marine, hvor vi var på vej ind, hvor vi betalte 49 Euro for 1
døgn – gad vide hvor meget Katara koster pr døgn!

Læg mærke til den lille hvide prik på det midterste dæk under hellikopteren det er et besætningsmedlem
tekst og billed Jørn Wegener Larsen
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VILD MED VAND

Endelig lykkedes det at afvikle
Vild med Vand uden at tage
hensyn til Corona. Lørdag den
11. juni var vi heldige med vejret og fik gennemført et velbesøgt arrangement.

bådene var samlet på samme
bro.
Klubhuset duftede hele dagen
af friskbrygget kaffe og kage.
En del børn benyttede lejligheden til at bytte en tegning til en
is i klubhuset.
Stemningen på havnen var i år
lidt mere intens, end den har
været tidligere, idet kræmmermarkedet i år var flyttet til vand
siden.
Datoen for næste års Vild med
Vand er endnu ikke fastlagt,
men det er sikkert, at Kolding
Bådelaug deltager igen.
Tekst Søren Hornbak
Billeder Helle Bendtsen

Vi leverede
vores velkendte
aktiviteter, en
sejltur, åben
båd og åbent
klubhus.
Alle 3 aktiviteter var velbesøgte og vi fik
ca. 30 gæster
med ud på en
sejltur. Åben
båd var også
velbesøgt,
selvom ikke alle
13

BRAND(T) GODT BRØD
På Pinseturen til Haderslev

det værste brændte skorpe
blev skåret fra kunne det
faktisk godt spises.
Vi har så siden efter kontakt
til Anny og Henning gjort et

fine boller/brød på grillen.
Så kom vi til at snakke med
Anny og Henning Schmidt,
som brugte eftervarmen fra
deres Coob-grill til at bage
brød i en form. Det var ganske enkelt og ligetil, så dette
måtte vi også prøve.
Dejen blev slået op og efter
at kødet var grillet til aftensmaden en lille havn i det
nordtyske, blev bageformen
med dejen placeret i Coob’en
og låget lagt på.
Resultatet som ses på billedet var måske ikke ligesom vi
havde forestillet os, men når

nyt vellykket forsøg. Fejlen
var at bageformen skal løftes
lidt fra ”stegepanden” ved
hjælp af en lille rist.
Tak til Anny og Henning for
vejledning.

lærte Kim os hvordan vi
kunne bruge grillen til andet
end brankede pølser og bøffer. Kim bagte blandt nogle
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INFO SEJLERSKOLE
Teori – sejlerskolen 2022-23
Teoretisk del af duelighedsbevi-

set
Kolding Bådelaug tilbyder igen i
år undervisning i den teoretiske
del af duelighedsbeviset.
Vi starter med en intro aften
onsdag den 12. oktober 2022
kl. 19.00 i klubhuset på Marina
Syd. Her fortæller vi lidt om
undervisning og de krav der stilles til eksamen.
Pensum indeholder blandt andet følgende emner:
-Søvejsregler
-Navigation
-Søsikkerhed
-Forebyggelse og bekæmpelse
af brand i mindre skibe
-Beskyttelse af havmiljøet
Der vil denne aften være mulighed for fælles bestilling af
kursusmaterialer.
Selve kurset starter onsdag den
26. oktober 2020 kl. 19.00 og
løber over ca. 20 onsdage og

afsluttes med en skriftlig og
mundtlig eksamen i foråret.
Vi har fået ny instruktør på kurset, nemlig Mette Jeppesen.
Tilmelding til Intro aften kan
ske klubbens hjemmeside www.
koldingbaadelaug.dk. Tilmeldin-

Mette Jeppsen
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KALENDER
Oktober
01-10-2022
01-10-2022
02-10-2022
05-10-2022
09-10-2022
12-10-2022
13-10-2022
19-10-2022
20-10-2022
26-10-2022
27-10-2022
November
01-11-2022
02-11-2022
02-11-2022
04-11-2022
05-11-2022
09-11-2022
10-11-2022
11-11-2022
13-11-2022
16-11-2022
16-11-2022
17-11-2022
19-11-2022
20-11-2022
23-11-2022
24-11-2022
26-11-2022
30-11-2022
30-11-2022
December
01-12-2022
07-12-2022
08-12-2022
14-12-2022
14-12-2022
21-12-2022
31-12-2022
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10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
19:00
19:00
10:00
18:00
19:00
19:00

-

14:00
16:00
16:00
12:00
16:00
21:00
22:00
12:00
22:00
21:00
21:00

Bronedtagning
Sejlerskole eksamen
Sejlerskole eksamen
Onsdagstræf
Standerstrygning
Intro navigation
Bestyrelsesmøde
Onsdagstræf
Sikkerhedskursus II
Navigation
Sejlerskole fest

19:00
10:00
19:00
19:00
09:00
19:00
19:00
19:00
09:00
10:00
19:00
19:00
12:00
19:00
19:00
19:00
09:00
10:00
19:00

-

21:00
12:00
21:00
22:00
23:00
21:00
22:00
22:00
23:00
12:00
21:00
22:00
12:00
22:00
21:00
22:00
23:00
12:00
21:00

Intro nye medlemmer
Onsdagstræf
Navigation
Fællesspisning
Udlånt Maxiklubben
Navigation
Bestyrelsesmøde
Foredrag
Privat udlejning
Onsdagstræf
Navigation
Generalforsamling
Udlejet privat
Foredrag
Navigation
Dekorationsbinding
Udlånt FTLT
Onsdagstræf
Navigation

19:00
19:00
19:00
12:00
19:00
19:00
11:30

-

22:00
21:00
22:00
16:00
21:00
21:00
01:30

Banko
Navigation
Bestyrelsesmøde
Onsdagstræf - julefrokost
Navigation
Navigation
Nytårstaffel

STANDERSTRYGNING

Den 9. oktober stryger vi standeren for i år.
Vi mødes i klubhuset og kl.
14.00 går vi ned til flagstangen
for i fællesskab af stryge standeren.
Kim Fredslund står for denne

aktivitet da formanden har tilladt sig at sejle endnu et ferietogt. Formanden har dog lovet
at skrive talen. Ligesom mange
andre berømtheder skriver Kim
ikke selv sine taler. Kim har dog
betinget sig at talen højst må
være på fire linjer. Om formanden kan overholde dette må vi
så se – men Kim har ikke nævnt
noget om, hvor lang en linje må
være…..
Efter at vi har halet standeren
ned, er klubben vært ved kaffe
og kage i klubhuset.
Vel mødt
Tekst og billeder Claus Munch
Andersen

Sejl og k alecher
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods

Kalecher
Hynder

Bøjler, beslag
Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk
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STRIBTUREN

Igen i år gik efterårsturen til
Strib. Fint efterårs vejr med
et strejf af sommerens fine
vejr hele weekenden.
Vi ankom fredag aften. 5
både var allerede kommet,
fælles spisning om aftenen.
Det blev vældig hyggeligt.
De resterende 4 både ankom
lørdag og der kom også et
par på gåben + et par i bil.
Så alle (24) var klar til binde
bajer kl. 14.00. Derefter
kaffe og Lilians hjemmebag
mens snakken gik livlig. Der
var nogle, der nåede at gå

en lille tur inden grillen blev
tændt.
Det blev igen en rigtig fin
aften, hvor alle hyggede sig,
og vanen tro blev der serveret grønlandsk kaffe til stor
18

begejstring for de ”nye” der
var med. Der blev aftalt fælles morgenmad næste dag kl
09.00
Claus, Eigil og jeg gik i Brugsen efter rundstykker. Efter
morgenmaden havde jeg Jesper en tur i masten, mens
de andre klarede den fælles
oprydning, og kl. 11.00 var
de fleste klar til afgang.
Tak til alle for en dejlig weekend
Lilian og Peter

FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN
DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!
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DRØMMEN OM NEW ZEALAND
Bragt i Gasten nr. 4 i 2011
Ingolf Nielsen fra Kolding vil
udleve barndomsdrømmen om
at sejle til New Zealand i en 50
kvadratmeter stor katamaran.
Maskinmester Ingolf Nielsen var
bare 11 år, da han traf to af livs
største beslutninger.
Når han blev stor, ville han være
maskinmester, og så ville han i
løbet af sit liv sejle til New Zealand i sin egen båd.

Han var ikke større end tobak
for en skilling, da beslutningen
blev truffet. Dengang befandt
han sig ombord på en passagerbåd M/S Orantes på vej
hjem fra New Zealand sammen med sine forældre og fire
søskende.
Familien Nielsen immigrerede
til Kiwiland i 1952, men vendte
hjem blot syv år senere, da
Ingolf var 11 år. Han kunne
praktisk talt ikke et ord dansk,
men forældrene var på det
20

tidspunkt nået frem til, at han
skulle i dansk skole hjemme på
Fyn. Han fortsatte skolegang på
Københavns Maskinmesterskole
og drømmen om et liv til søs
blev udlevet som praktikant hos
Lauritzen. Han havde såmænd
stået i maskinrummet endnu,
hvis ikke Kirsten var kommet
ind over.
-Jeg måtte vælge mellem hende
og søen. Til gengæld lavede vi
en aftale om, at hvis vi en dag
fik en båd, så ville jeg sejle til
New Zealand. Det er det, som
jeg gør nu, man Kirsten drager
ikke med. Hun bryder sig ikke
om at sejle længere end ud af
Kolding Fjord og lidt rundt i Lillebælt, fortæller Ingolf Nielsen.
Jeg er nede på havnen næsten
hver eneste dag. Mit arbejdsliv
er tilrettelagt, så jeg har en del
lange vagter og til gengæld en
masse sammenhængende fridage. Båden har får en større
overhaling, så den er helt klar,
til vi skal af sted, sigen den
64-årige og kommende søfarer.
Den forrige ejer sejlede med
båden ved Grønland og brugte
tilmed båden som transportmiddel, da han i sin tid vendte hjem
fra Nordatlanten.
Besætning på tre mand
Der er en 40 kvadratmeter stor
kahyt ombord på Dan Kiwi, som
katamaranen er døbt. Det 37

fod lange og 4,70 meter brede
fartøj er bygget i 1986. Ingolf
har tidligere sejlet forskellige
andre bådtyper, bland andet
folkebåd, da han købte katamaranen i 2001. Prisen vil han
ikke fortælle om, men på det
tidspunkt kostede en ny af slagsen to millioner kroner. Der skal
investeres ca. 200.000 kr. i båden, før den er klar til de mange, mange tusinde kilometer til
den anden side af jordkloden.
Lige i øjeblikket er Ingolf Nielsen
ved at udskifte al beklædning
i kahytten. Desuden skal der
købes en kortbølgeradio, nyt na-

vigationsudstyr, nye sejl til den
11 meter høje mast. Der er i
år installeret to nye Craftmann
motorer 2 x 27 hk. Og da Ingolf
er maskinmester er hænderne
naturligvis skruet så godt på, at
han selv kan udføre arbejdet.
Jeg kan selv sejle båden, men

Professionel hjælp til:
artikler
kommunikationsrådgivning
annoncer
udvikling af budskaber
interviews
skriveundervisning
case stories
pressemeddelelser
ideudvikling
korrekturlæsning
v/ Kenneth Ley Milling, journalist & tekstforfatter | tlf.: 28 772 883 | www.storyloft.dk
21

DRØMMEN OM NEW ZEALAND
vi skal være en besætning på
mindst tre mand på turen til
New Zealand.
Gasterne søger jeg gennem
FTFL langtursejlerforeningens
gastebørs, så det behøver ikke
at være den samme person,

der sejler med hele turen. Måske er der et par, som melder
sig til at opleve eventyret sammen.
-Kirsten, min kone, vil også
gerne med til New Zealand,
men hun flyver derned. Hun
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er heller ikke så begejstret for
projektet, men det skal nok gå.
Jeg er i god form, og tager på
et kursus, som langturssejlerforeningen holder. Desuden er
båden så stærkt konstrueret,
at den kan tåle alt.
På nettet så jeg en artikel om
og billeder af en katamaran
magen til min, som var stødt
sammen med en containerbåd i
Biscayen.
Hele den ene side var revet op,
men den kunne sejle hjem til
England ved egen kraft for at
blive repareret.
Det værste, der kan ske, er
den vender rundt. Så kommer
den ikke op igen. Men så kan
jeg til gengæld sidde trygt og
sikkert på skroget og vente,
indtil der kommer hjælp.
Ingolf Nielsen fylder 65 år om
godt et år og han håber, at han
har båden klar til en jordomsejling i sommeren 2013.
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KOKOMO PÅ SOMMERTUR
Vores sommertogt har i år været lidt begrænset, idet vi har
lavet nyt køkken derhjemme.
Men selvfølgelig skulle sejle en
tur i løbet af sommeren. Så det
blev til 14 dage i højsæsonen.
Og højsæson kunne jo betyde
overbelagte havne. En del af
denne overbelægning stammer
jo blandt af gæster fra Tyskland.
Når alle tyskerne er i Danmark,
så må der være mange tomme
pladser i de tyske havne. Sådan
var i hvert fald vores ræsonnement. Ergo skulle vi besøge
nogle af de nordtyske byer, som
vi ikke før havde gæstet.
Turen gik blandt andet til Femern, Wismar og Lübeck. Og
det var på denne tur vi mødte
Ubena von Bremen. Det er en
kogge,

Når vi møder et så specielt skib
på vandet bliver nysgerrigheden vakt og så må vi en tur på
nettet for at finde lidt mere om
skibet.
24

På Wikipedia fandt vi først en
beskrivelse af hvad en kogge er:
Koggerne havde kun
en mast og førtes med et
såkaldt råsejl. En kogge havde
ret stævn og var bygget med
en flad bund uden køl, hvilket
gjorde det muligt for skibet at
blive stående ved ebbe uden at
kæntre samt at kunne anløbe
grunde havne eller strande.
Den flade bund var bygget
i kravelteknik, hvor bordplanken ligger stumt mod hinanden
uden overlapning. De høje sider
og stævne var derimod bygget
med klink, hvor bordplankerne
overlapper hinanden. Et andet
kendetegn ved en kogge er, at
de tværgående bjælker, såkaldte ”betabjælker” går ud gennem skrogets sider. De ældste
kogger har haft sideror, men de
senere fik de stævnror.
Koggerne blev afløseren for
vikingeskibene, som var hurtige
fartøjer men kun begrænset
anvendelige som fragtskibe.
Herom fortælles Wikipedia:
Koggen var i middelalderen det
bedste nordeuropæiske fartøj til
varefragt.
Efter Lübecks etablering i midten af 1100-talet og fremkomsten af samvirket mellem stæderne i det nordlige Tyskland

i form af et Hanseforbund, overtog dette en betydende rolle i
handel og skibsfart på havet i
hele det nordlige Europa. For
Hansaen gjaldt det at gøre skibene så rummelige for last som
muligt for at skaffe det bedst
mulige udbytte ved varefragten.
De oprindelige nordiske skibe af
vikingetype var derimod hurtige
og kunne gå ind ved lavvandede
kyster, men de var med undtagelse af de såkaldte knarr, ikke
byggede til at kunne tage større
mængder gods om bord. Med
koggerne indførtes en helt ny
skibstype i hele det nordlige
Europa. Blandt andet indebar
byggeriet af kogger indførelsen
af teknikken med kravelbygning i
Skandinavien, tidligere anvendt
i blandt andet Middelhavsområdet. Koggerne byggedes
med kravel i bunden for at gå
over til sædvanlig bordlægning
i klink ved skibets sider og
stævne. Skibene blev tillige bygget på en helt anden måde end
vikingeskibene. Da saven blev
taget i brug ved skibsbyggeri
i stedet for at kløve bordplanken med en økse ud af stammen opnåedes en mere rationel
udnyttelse af træet, og dette
blev af voksende betydning i takt
med, at knaphed på egnet træ
med tiden voksede.
Skibenes længde var omkring

20 meter, de var brede og høje
og derfor med stor lasteevne.
En normalstor kogge kunne
fragte op imod 80 ton last.
Tiden krævede store lasterum: i
bevarede regnskaber for årene
1398-1400 indførtes eksempelvis fra Malmö til Lübeck
henholdsvis 32.600, 27.800

og 29.100 store tønder sild.
Lübeck var blot en af mange
stæder, som Malmö i datiden
drev samhandel med. Disse
transporter med sild skulle
tilmed ske i en begrænset periode i det tidlige efterår.
Den første skriftlige omtale af en kogge stammer fra
året 1206 og angår en tysk
undsætningsaktion til Riga.
Der er imidlertid fundet kogger stammende allerede fra
1100-tallet. Den ældste kogge
er fundet i det nordvestlige Jylland. I Bremens havn gjordes i
1962 et unikt fund af en yderst
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velbevaret kogge. Denne var
23,5 meter lang og 7,5 meter
bred. 40 par spanter udgjorde
sammen med den øvrige fortømring et konstruktionsskelet,
til hvilket bordplankerne var
fæstede. Højden midtskibs var
5,3 meter og ved det over
dette byggede agterkastel 7,5
meter. Skibet er ved dendrokronologi dateret til ca. 1380.
Fund af andre kogger (gennemgående mindre velbevarede end Bremerkoggen) er
gjort flere steder i det nordlige
Europa: Zuiderzee og Almere i
Holland, i Danmark ved Kolding, Kollerup, Skagen, ved
Vejby strand og den såkaldte
Lille Kregme-kogge (begge i
Nordsjælland), i Norge på Sellöerne og i Sverige fra
Helgeandsholmen, Mollösund,
Bossholme ved Oskarshamn og
ved Skanör.
Og så tilbage til det skib vi
mødte – Ubena von Bremen.
Skibet var en af tre rekonstruktioner af Bremerkoggen. Herom
fortæller Wikipedia:
Bremerkoggen er et velbevaret
skibsvrag af en kogge, som
er dateret til 1380. Den blev
fundet i Bremen i 1962, og
er i dag udstillet på Deutsches
Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven som en af deres vigtigste
genstande. Der er fremstillet
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tre næsten identiske rekonstruktioner af skibe; Ubena von
Bremen, Hansekogge og Roland
von Bremen.

Fundet
Den 8. oktober 1962 blev der
fundet fragmenter af et træskib
i floden Weser en oprensning.
Det viste sig at være rester
fra en kogge, der synes at
være sunket under en stormflod, efter at være drevet væk
fra skibsværftet inden det stod
færdigt. Indtil var kogger kun
kendt fra middelalderlige manuskripter og segl. På baggrund
af dendrokronologiske undersøgelser af tømmeret fra koggen,
blev skibet dateret til 1380.
Bjærgning og rekonstruktion
Delen fra skibet blev opmålt,
registreret og opbevaret i store
vandbassiner i Bremen, for
at forhindre at træet udtør-

rede og skrumpede. Der blev
udført yderligere undersøgelser af fundstedet med dykkerklokkeskib i 1965, hvor der
blev fundet mere end 2000
yderligere dele. Det blev besluttet at udstillet vraget på
det planlagte Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven.
I 1972 stod Koggehallen klar,
og delene blev samlet under en
konstant overbrusning. Det var
muligt at rekonstruere næsten
hele styrords side, og en tredjedel af bagbords side. Den blev
indkapslet i et glasbur behandlet med polyethylenglycol i de
følgende 18 år, for at erstatte
alt vand i træet, og forhindre at
det tørrede ud. I år 2000 stod
det endelige resultat klar, 25 år
efter museet var åbnet.
Bremerkoggen havde én mast
og et råsejl. Det var kravelbygget i bunden og havde klinkbyggede sider. Ribberne blev
bygget efter skibet var blevet
lavet. Koggen var 24 m lang,
8 m bred og lige over 4 m høj
over siderne. Disse mål har
givet en lastekapacitet på omkring 130 tons.
Ja, sådan kan man jo blive meget klogere af, at møde et skib
på vandet.
I øvrigt kan et besøg i Wismar
og Lübeck varmt anbefales.
Det er to gamle flotte byer med

masser af velbevarede gamle
huse og kirker. I Wismar findes blandt andet resterne af
St.Marienkirche. Kirken blev
sønderbombet i april 1945.
Der står kun tårnet tilbage.
Man har så markeret kirkerummet ved at opføre fundamenterne til pillerne i det gamle
kirkerum. Meget spektakulært.
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KOKOMOM PÅ SOMMERTUR
Vi var heldige at slippe under
broen uden ventetid og at der
var enkelte ledige pladser netop
den dag vi var der.

Vil man ind til Lübeck skal man
lige være opmærksom på, at
man skal under en bro for at
komme ind i centrum og at der
kun er ca. 50 havnepladser når
man kommer ind. Disse kan
være forudbestilt over nettet.

Gejlhavegård
23
G
l
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk
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DIESELPEST
Af: Jesper Kjems - senest ajourført d.
15. august 2022
”Dieselpest”. Det lyder ikke særlig rart
og er da heller ikke særligt lækkert at
komme i kontakt med. Dieselpest viser
sig som mørke budding-agtige plamager eller ”kager” i din dieseltank eller
brændstoffiltre og kan føre til motorstop og i værste fald en ødelagt motor.
Dieselpest er mikroorganismer, der
lever af stoffer i dieselbrændstoffet.
Når mikroorganismerne dør, samler de

sig i store klumper i tanken, som ses
som ansamlinger af fast, blødt materiale i brune eller sorte nuancer. Når
tankens indhold så bliver vippet rundt
med båden under sejlads, river dele
af de mørke klumper sig løs og sætter
sig i filtrene på vejen fra dieseltank til
motor. Når filtrene er tilpas stoppede,
får motoren ikke nok diesel og går
ud - ofte uden mulighed for at komme
i gang igen, før du har renset eller
skiftet det tilstoppede filter.
Sådan finder du af, om du har fået
pest
Hvis du har en inspektionsluge i din
dieseltank og kan kigge ind, vil dieselpest vise sig først som små gråhvide

eller brune klumper i bunden af tanken,
som siden finder sammen i større
klumper af døde pest-organismer med
en konsistens, der kan minde om en
vandmand, en klump budding eller en
skovsnegl.
De fleste sejlere vil opdage dieselpesten ved at finde mørke buddingeagtige
klumper i de filtre, dieselbrændstoffet
løber igennem på vej til motoren. Det
kan eksempelvis ses, hvis du har en
vandudskiller, hvor der kommer sorte
klatter i opsamlingsbeholderen. Eller
som mørke klumper, når du skruer dit
oliefilter af.
Sådan kan du skelne dieselpest fra
andet skidt i tanken
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det, du
finder, er dieselpest, er det en god ide
at søge efter ”dieselpest” på google
og klikke på ”billeder”, her vil du kunne
se en masse eksempler på, hvordan
dieselpest kan se ud.
Du kan også finde andre typer skidt
og fremmedelementer i din diesel.
Det kan være aflejringer fra tankens
sider, dieselslanger, pakninger osv. De
vil dog ofte være hårdere og tørrere i
modsætning til den budding-konsistens,
som dieselpest har.
Et andet kendetegn er, at andre
urenheder ofte vil ligge på bunden og
blive hvirvlet rundt, hvis du rører rundt
i dieslen med en pind, mens dieselpest hænger sammen i en blød uklar
masse.
Uanset om du har 'almindeligt skidt' eller dieselpest i tanken, er løsningen at
gøre tanken ren.
Dieselpest kan føre til rust og tæring
Selvom mørke klumper budding i tanken og risiko for motorstop kan være
slemt nok, er problemerne ikke ovre
med det. De første mikroorganismers
død skaber nemlig et iltfattigt miljø i
dieselolien - lidt som man kender det,
når døde alger skaber iltsvind i de dan-
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ske fjorde. Og netop i dette iltfattige
miljø liver en anden type mikroorganismer op, som har den uheldige egenskab, at de tærer på mange forskellige
materialer - inklusive rustfrit stål, som
mange dieseltanke er bygget af. Er du
nået til dette andet stadie af dieselpest, vil det vise sig om som rust og
tæring specielt i samlinger og hjørner
på tanken. Har du en tank af aluminium, går tæringen endnu hurtigere,
og der er risiko for, at bakterierne
simpelthen tærer hul i tanken, inden
du opdager, at noget er galt.
Der er med andre ord gode grunde
til at gøre en indsats for at undgå
dieselpest.

Derfor får du dieselpest i tanken
Dieselpest er en type mikroorganismer,
som findes i overalt i luften og dermed
ikke kan undgås at få ned i tanken.
Pest-organismerne lever af at spise
dieselolie og har altså fået serveret
en kæmpe madpakke, når de kommer
ned i din dieseltank. Der skal dog også
være vand til stede, for at mikroorganismerne kan leve og formere sig.
Da vi hverken kan fjerne selve pestorganismerne eller den diesel, de
spiser, handler det med andre ord om
at holde vand ude af din dieseltank for
at undgå dieselpesten.
Vand har den egenskab, at det er
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tungere end dieselolie. Derfor vil vand i
en dieseltank altid lægge sig på bunden
med dieselolien ovenpå. Det er også
derfor, at det rør, der suger diesel fra
tanken hen til motoren, altid suger
fra et stykke over bunden, så det ikke
suger eventuelt vand fra bunden af
tanken og ind i motoren.
Vand i din dieseltank kommer typisk fra
kondens. Altså varmere luft i tanken,
der rammer den koldere inderside af
tanken og danner dråber, der løber
ned i dieselolien og lægger sig på
bunden - du genkender sikkert billedet
af et glas koldt fadøl, hvor den varme
sommerluft rammer det kolde glas og
får vanddråber til at løbe ned ad ydersiden af glasset.
Du kan selvfølgelig også få vand i din
dieseltank direkte fra påfyldningshullet, hvis du tanker i regnvejr, eller hvis
dækslet er utæt og dækket bliver vådt.
Dieselpest lever lige mellem olie og
vand
Får du vand i din dieseltank, opstår et
perfekt sted for dieselpest-organismer
netop i skillelinjen mellem vandlaget og
dieselolien. Derfor er det også her, du
vil se de første stadier til dieselpest
som gråhvide eller mere brunlige pletter, der senere samler sig til en mørk
klump.
En anden kilde til pest-organismerne
er selvfølgelig selve den diesel, du
fylder på. Hvis havnen har et gammelt,
halvfyldt dieseltank-anlæg stående, der
sjældent bliver brugt, er der her de
samme betingelser for dieselpest til
stede. Hvis først tanken på havnen har
fået dieselpest, risikerer du altså at
fylde dieselpest direkte ned i din båd,
når du tanker. For det meste, er der
dog så stor gennemstrømning i havnenes dieselanlæg, at dieselpesten ikke
når at etablere sig i tankene.
En sidste årsag til dieselpest er biodie-

sel, der ofte er produceret på døde dyr
og derfor indeholder en række stoffer,
som fremmer væksten af dieselpestorganismerne i højere grad end marinediesel og GTL (syntetisk diesel).
Sådan slipper du af med dieselpesten
Når først du har fundet de sorte
buddingeagtige-plamager i tank eller
filtre, skal tanken renses for at slippe
af med dieselpesten. Det er altså
ikke nok at suge de sorte klumper og
vand op fra tanken, da organismerne
stadig findes i dieselolien og kan vokse
videre bagefter. Efter rensning skal du
så forebygge, at pesten ikke vender
tilbage, som vi fortæller om i næste
afsnit.
Processen med at rense tanken
handler i bund og grund om at få al
dieselolie ud af tanken og så rengøre
tank og slanger samt skifte eller rense
alle brændstoffiltre. Udpumpning af
dieselolie kan klares med en simpel
brændstofpumpe, men kræver selvfølgelig mange opbevaringsdunke, hvis du
har mange liter diesel i tanken.
I mange ældre sejlbåde uden tankmåler er eneste adgang til tanken via
påfyldningshullet, som ofte er forbundet til selve tanken via en slange.
Derfor kan det være meget vanskeligt
at rense tanken ordentligt.
Her vil bedste løsning være at etablere en inspektionsluge i tanken, som
gør det muligt både at rense tanken
for pestorganismer og løbende suge
eventuelt vand op fra bunden af tanken
for at forebygge dieselpesten fremover.
Skal du i gang med sådan en større
operation, anbefaler vi også at etablere
en aftapningshane eller et 'sugerør'
det dybeste sted i tanken. Fra hanen
eller sugerøret kan vand og forstadier
til dieselpest tappes af eller pumpes ud
løbende.
Smid pest-olie ud eller genbrug den
Du kan som privatperson aflevere

dieselolie på en genbrugsstation, men
mange steder har de en mængdebegrænsning på, hvor meget du må
aflevere pr. dag. Der er desuden
nogle regler, der skal overholdes i
forbindelse med transport, som for
privatpersoner blandt andet siger,
at det skal foregå i egnede reservedunke på maksimalt 60 liter, og at de
skal stå godt fast på køretøjet under
transporten.
Læs mere om transport at dieselolie
hos beredskabsstyrelsen.
Det er også muligt at rense beskidt
olie, men det kræver professionelt
udstyr. Har du mere end 100 liter
olie, kan det være værd at undersøge.
Rens tanken, filtre og slanger grundigt
Når tanken er tømt, skal den gøres
grundigt ren. Der er stor forskel på,
hvor nemt det er at komme til. Har
tanken ikke en stor inspektionsluge,
kan det være nødvendigt at spænde
en børste på en pind eller finde
på noget andet for at komme ud i
krogene. Det er også en mulighed
at bruge en højtryksrenser og spule
tanken ren. Ofte er en kombination af
forskellige børster og værktøj vejen
frem. En vådstøvsuger er også en
stor hjælp til at suge fra bunden af
tanken.
Du kan bruge enten ren diesel eller
vand til at rense tanken. Bruger du
vand, er det afgørende vigtigt, at tanken udtørres 100 procent, inden du
fylder ny diesel på, da vand i tanken
jo netop er det, vi gerne vil undgå.
Efter rensning af tanken, skal du
rense eller skifte alle filtre. Gennemgå den vej diesel løber i slangerne på
vejen fra tank til motor og skift eller
rens alle filtre på vejen. Husk også
selve brændstoffiltret, der sidder
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skruet fast på motoren. Rens eller skift
også slanger, så hele brændstoflinjen
fra tank til motor er ren. Rens også
tilbageløbet, hvor diesel løber tilbage til
tanken fra motoren.
Til sidst sejler du en lang tur for motor,
så du er sikker på, at de rester af
dieselpestorganismer, der måtte sidde
tilbage i motor, slanger eller filtre bliver
brændt af.
Her ses en ståltank, der er angrebet
af dieselpest.

Samme tank efter grundig rengøring.

Sådan forebygger du, at dieselpesten
opstår
Da dieselpestorganismerne findes i luften, kan vi ikke slippe for at få dem ind
i tanken. Og da de spiser selve diesel-

olien, er det heller ikke muligt at fjerne
det, de lever af. Men vandet, som
også skal være til stede for at organismerne kan leve og formere sig, kan vi
til gengæld sørge for at minimere, så
pest-organismerne ikke får mulighed
for at udvikle sig.
Direkte vandindtag i tanken sker heldigvis sjældent, men det er selvfølgelig
vigtigt at sørge for at tjekke og skifte
pakninger på dit tankdæksel som del
af din løbende vedligeholdelse. Skal du
tanke i regnvejr, så brug en paraply,
så du ikke får regndråber ned i tanken
sammen med dieselolien.
Kondensvand i tanken er lidt sværere
at hamle op med.
Så snart vi bruger diesel, opstår der
et tomt rum med luft nede i tanken, og
hvis den luft er varmere end tankens
indersider, kan kondensvanddråberne
dannes i tanken og løbe ned i dieselolien.
Gode råd til at opdage dieselpesten:
1. Tjek, rens og udskift dine brændstoffiltre ofte - ser du mørke buddingeagtige klumper i dine filtre, har du
sandsynligvis dieselpest i tanken, som
bør renses.
2. Kig ofte ned i din tank, hvis har en
inspektionslem - ser du grå, brune eller
sorte pletter eller klumper lidt over
bunden, er det et tegn på dieselpest.
3. Vær opmærksom hvis motoren er
ustabil. Har du motorproblemer, hvor
motoren går ud, ned i omdrejninger
eller ikke vil starte, kan det være
tegn på, at dine filtre er stoppet med
dieselpest et sted i din brændstoflinje.
Tjek filtre og dieselslanger for propper
og tilstopning.
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