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Som vinteren har udviklet sig, var det godt, at Martha blev klædt ordentligt på - Foto: Mogens B-N

Redaktionen ønsker alle Martha Postens læsere et

Formand
Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle
Tlf.:23 24 79 01
e‐mail: formand@skonnert.dk
Kasserer
Ansvar for: Bogholderi og regnskab
Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå.
Tlf.: 86 22 80 53
e‐mail: kasserer@skonnert.dk
Sekretær
Ansvar for referater og Nyt til Martha Posten
Annemette Østergaard, Langelandsgade 56, 3.tv. 8000 Århus C
Tlf. 86 19 01 55, mobil: 26 64 01 36
e‐mail: sekretariat@skonnert.dk
Sejladskontor
Ansvar for: Sejladskontor og opgørelse af arbejdsdage
Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle
Tlf. 51 33 88 62
e‐mail: sejlads@skonnert.dk
Arbejdskoordinator
Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan

Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding
Tlf. 75 53 66 63
e‐mail: arbejde@skonnert.dk
Medlemskoordinering
Ansvar for: Information, indmeldelser, medlemskartotek, kontingentopkrævning, udsendel‐
se af Martha Posten
Lars Helboe, Munkebjergve, 181, 2. th. 5230 Odense
Tlf. 23 33 52 90
e‐mail: medlemmer@skonnert.dk & information@skonnert.dk
Martha mobiltelefon:
Nr. 40 45 66 58
WEB-adresse: www.skonnert.dk
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Nyt fra Bestyrelsen
V./ Leif Byrgiel

Det er altid spændende at tage hul på et nyt år. Hvad ligger der i kortene for vores lille
forening. Sejlplanen vil blive studeret og mulighederne vil blive undersøgt. Hvornår skal
vi ud at sejle – og hvor kunne vi tænke os komme hen med Martha?
Der er mange muligheder i dette års udgave af sommersejladserne. Det ville være rart
med tidlige tilmeldinger. Skipperne kan begynde at forberede sig – og de tilmeldte kan
begynde at glæde sig til at skulle møde andre medlemmer, som man måske ikke har set
længe. Tro mig – tidlige tilmeldinger inspirerer andre til at få sig meldt til.

Medlemsmødet d. 20. marts bliver en god optakt til forårets arbejde og sommerens sej‐
ladser. Sæt x i kalenderen allerede nu – det bliver spændende. Læg også mærke til Ej‐
vins tilbud om kalfatringskursus – der er kvalitet bag tilbudet!!! Så grib chancen!!
Vejles Dampfestival bliver igen en god mulighed for at mange medlemmer kan mødes –
og sammen løse en masse opgaver – udover det festlige, som også ligger i mødet med de
andre. Vi skal igen have en stor folklore – gruppe, så I må gerne lægge hovedet i blød, og
finde en rolle og et kostyme som passer til damp – tiden. De har lovet, at der nok skal
komme dampskibe denne gang. Så må vi håbe, at Søfartsstyrelsen og andre højere mag‐
ter lader Mr. Bush´ terrorfrygt glide i baggrunden, så det igen er muligt!!! En sidegevinst
for vores vedkommende er muligheden for at tjene penge ind til foreningen. Vi er ved at
være løbet tør for salgbare varer i boden – så er der nogle med gode idéer – er det meget
velkomment. Jeg hører gerne fra jer.
Senere på sommeren deltager vi i marinens 500 års jubilæumsarrangement. Vi skal ligge
ved Kalvebod Brygge og illudere 1700 – tal fartøj. Der skal vi også bruge gode – udklæd‐
te – marthanere. Det bliver et kanon – arrangement.
I løbet af året regner jeg også med, at vi sammen med Vejle Kommune, har fået styr på
lokalesituationen fra engang i 2011.
Alt i alt tegner det til at blive et festligt og arbejdsomt år vi går i møde. Kridt
marthaskoene – deltag i møder og træningssejladser – så vi kan se fremtiden trygt i mø‐
de for vort gode skib og vores forening.
Et godt og arbejdsomt nytår til alle!

Leif

Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt:
Reg.nr.: 1535
Kontonr.: 4508089201
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Martha - her og der
Af Th. Sandbeck
Jeg lå uroligt i sengen og kunne ikke falde i søvn, fordi jeg tænkte dårlige tanker. Jeg
spekulerede på, om ”Martha” skal flytte permanent til Århus, når vi mister vores nuvæ‐
rende værksted og kaffestue på Dyrskuevej ‐ og Vejle Havn eller kommunen ikke kan
finde nye lokaler til os. Vi kunne jo også bare lade ”Martha” ophugge, hvis den alligevel
skal ædes op af pæleorm, som vi oplevede for flere år siden i stråkølen og senest i det
ror, som netop er udskiftet! Og hvad med alle de historiske dokumenter og bevarede
genstande, som vi ligger inde med, og som fortæller træk af både skibet og Vejles histo‐
rie. Skal de ende på lossepladsen?
Pokkers også, at den kendte Vejle‐politiker, Kurt Tværkær, aldrig kom igennem
med sin gamle drøm om et maritimt museum på Vejle Havn. Det var måske lidt for
ambitiøst og kunne muligvis have været realiseret i en mere ydmyg udformning. Det
ville jo være stedet, at aflevere de gamle Martha‐effekter. Kurts hjerte brænder for de
gamle skibe, vidste jeg. Vi havde jo været i Marinen sammen, og han var jo ophavs‐
mand til Vejle Dampfestival, som alle ser frem til hvert andet år.
Hvad med de stakkels pensionister, som bygger modeller af gamle Vejlehuse,
hvis Fremtidsværkstedet må lukke? Ja, hvad med alle de stakkels håndværkslærlinge,
som ikke kan få en læreplads? Hvad med alle dem, der skal i aktivering, og ikke kan
finde et fornuftigt projekt? Hvad med alle de ledige? Hvad vil der ske med Vejle, hvis
turisttallet fortsat falder? Ka’ man finde nye turistattraktioner, så byen hoteller, restau‐
ranter og forretninger ikke må lukke?
De dystre tanker var mange, men endelig faldt jeg i søvn. Og så begyndte jeg at
drømme. Jeg drømte, at Havnen kunne anvise en tom virksomhedsbygning ned til Søn‐
deråen. Jeg drømte, at kommunen ansatte et par tidligere håndværksmestre og sendte
en flok snedker‐, tømrer‐ og murerlærlinge, som gik i gang med at indrette bygningen,
så der blev lokaler til ”Martha” og til et lille søfartsmuseum. Lærlingene fik deres elev‐
plads og Tværkær sit museum, og folkene i aktivering kunne give end hånd med – til
glæde for byen og alle vi andre og uden større driftsudgifter, da museet holder åbent,
når lærlingene og Martha‐folkene arbejder i de åbne værksteder. Måske skal museet
holde åbent på et par faste ugentlige tidspunkter, hvor interesserede pensionister passer
stedet – som vi bl.a. kender fra andre mindre egnsmuseer.
Lærlingene kunne så fremstille montre, plancher etc., så Vejle Havns historie kan
fortælles gennem billeder og genstande. Der er jo nok at fortælle: bl.a. historien om Si‐
mon Lindners Skibsværft, som havde bygget ”Martha” for 110 år siden. Der er historien
om den gang i 1946, hvor Vejle Havn, takket være udskibningen af brunkul, var Dan‐
marks næststørste havn med knap 400.000 tons brunkul over kajkanten. Der kan laves
modeller af Vejle Havn anno 1825, da havnen blev grundlagt ‐ og anno 1900, da
”Martha” blev bygget. Så kunne de gamle modelbyggere lave havnemodellerne, ja må‐
ske ligefrem hele byen fx anno 1825, som vi bl.a. kender fra minibyerne i København,
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Fredericia og Varde, hvor de tiltrækker mange turister. Der skulle jo nok være plads
ved Sønderåens sydside ud mod Ibæk Strandvej – og så lige en gangbro over åen, eller
en pontonbro, som ikke koster så meget.
For at få mere gang i turismen kunne man jo reklamere med å‐sejlads i mindre
motorbåde, som kan gå under broerne over Sønderåen. Tænk en turistmagnet, det kan
blive, at fremvise den smukke Vejle ådal fra turistbåde. Restaurant Vejlegården
(Flodprammen) har allerede taget forskud på planen ved at anlægge en terrasse helt ud
til åen. Og hvad med at anlægge flere små anløbssteder langs åen. Var det ikke lige net‐
op den idé, som kunstnersammenslutningen Impuls lancerede i 1996 i forbindelse med
Kulturby‐96, hvor Impuls påviste Spinerihallernes store muligheder for kunstens frem‐
me i Vejle. Jeg husker tydeligt, at vi lavede udkast til kunstnerisk udformede pullerter:
et sted i træ, et andet i jern, et tredje i beton osv. Vi lavede også udkast til verdens stør‐
ste pullert på 20 m, opført i tintorstål, som et luftskib kunne ligge til ved, når museet
skulle åbne. Endvidere skulle der anbringes to dyser lidt ude i fjorden, midt mellem
Bølgen og Kæmpepullerten. Dyserne skulle sprøjte vand i et stort V for Vejle. Hele her‐
ligheden kan så beundres fra turistbådene og fra den noget oversete, men skønne na‐
tursti, der følger Sønderåen ud mod udløbet, og hvor der endnu står bundgarnspæle og
hænger fiskeruser til tørre, som minder om fortidens erhverv ved Vejle Fjord. Kun fan‐
tasien sætter grænser.

Udkast til den 20 m høje pullert, som markerer det nye maritime center ved Vejle åʹs
udløbʺ
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Og så skal havnen bare uddybe en sejlrende ind til Sønderåen, så ”Martha” kan
få sin liggeplads her – i åens friske ferskvand – så vi slipper for pæleormene. Og når
lærlinge og folk i aktivering er færdige med bygningerne og museet, kan de passende
kaste sig over skibsprojekter. Der kan endnu findes bevaringsværdige fartøjer i alle stør‐
relser, som kan istandsættes – til glæde for både byens indbyggere og turisterne. Uden
tvivl kan man endnu finde nogle af de fartøjer, som de lokale fiskere benyttede i for‐
dums tid, så de kan indgå i en permanent samling ved museet. Måske bør der opføres
en tjæregryde og en stejleplads. Hvorfor skal dette betydningsfulde islæt fra Vejles for‐
tid gå tabt for eftertiden? Her er virkelig en god sag for byens politikere – og mon ikke
byens handlende vil støtte et sådant foretagende?
Pludselig vågnede jeg, døsig men glad i sjælen. Jeg sprang ud af sengen for i hast
at komme ned til Vejles nye Maritime Å‐center for at tage del i det inspirerende og myl‐
drende liv. Da var det, at jeg for alvor vågnede. Åh nej, det hele var jo blot en drøm.
Hvad nu med ”Martha”, pæleormene, museet, modelbyggerne, lærlingene, de aktivere‐
de, turisterne, res

Tur til redningshelikopteren i Karup
Den 13.03.2010 kl.10.00
Så er der klar til tilmelding
hvis man vil have mere at vide så kontakt mig
Programmet
Kl.10.00
Kl.10.10
Kl.10.40
Kl.11.25

–
–
–
–

10.09
10.35
11.15
12.30

Ankomst hovedvagten ved Kølvrå
Forsvaret hundetræningscenter
Flyvevåbnets redningseskadrille
Brandstationen

Tiderne er ca. tider der kan være mindre ændringer
Tilmeldingen : Alan Bing Pedersen
Telefon/mobil : 75536663 / 20326663
E-mail
: alanbing@stofanet.dk
Ved tilmelding skal jeg bruge navn, adresse, by.
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Mogens og Birgit viser lysbilleder og fortæller om en rejse i Nordvietnam. .Alle er velkomne
Lørdag den 30. januar kl. 14 i værkstedets kantine i Vejle

Nordvietnam: Lysbilleder med fortælling

Kalfatrekurser 2010
Skal vi have et tæt dæk til sommer?
Er du til jern og kølle ?
Ejvin Jensen giver gerne sin faglige viden om kal‐
fatring videre!
Kom og lær det! Du har chancen en eller flere af
følgende dage:

23‐24. januar
20‐21. februar
20‐21. marts

Indgår som en del af
medlemsmødet

Meld dig til de dage, du kan.

Du skal aftale direkte med Ejvin på telefon 25 81 64 21.
Ejvin sammensætter passende hold

Så ligger planerne klar for
Sejlsæson 2010
Der er planlagt et ambitiøst program for sejladserne i år, som giver mulighed for mange
store oplevelser på Martha.
Til generalforsamlingen var der stor tilslutning for disse planer. Derfor vil hurtig tilmel‐
ding være ønskeligt, for at den videre planlægning kan følges op.

Tilmeldinger til sejladser begynder den 15 januar.
Endvidere vil jeg opfordre alle til at deltage på en af forårets træningsture. De er vigti‐
ge for at blive fortrolig med alle funktioner og sikkerheden på Martha.
Jeg ønsker i alle for nogle gode sejladser med Martha.

Jens Callesen

Tilmeldinger til Sejladskontoret (Jens Callesen). Se adresse, telefon og e‐mail på side 2
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Sejlplan for 2010
Tur‐tider

Destinationer

Skipper

8.—9. maj

Skipper og styrmandstur

Finn S.

10.—13. maj

Bedding i Middelfart

21.—24. maj

Pinsetur

Per Chr.

29.—30. maj

Træningstur

Finn S.

5.—6. juni

Træningstur

19.—20. juni

Weekendtur

26.—27. juni

Weekendtur

1.—4. juli

Tunøfestival

9.—10. juli

Dampfestival i Vejle

Tilmelding til Sejladserne
Tilmelding sendes til sejladskontoret (adressen på omstående side)
Du kan også

sende på e‐mail: sejlads@skonnert.dk, eller ringe på tlf. 51 33 88 62

Navn: _____________________________________________________________________
Navne/‐e og alder på børn

__________________________________________________
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Turtider

Destinationer

Skipper

Uge 28
10.—17. juli

Vejle—Ystad

Anders

Uge 29
17. —24. juli

Ystad—Oskarshamn?

Vagn

Uge ´30
24.— 31. juli

Oskarshamn? ‐ Ystad

Søren

Uge 31
Ystad—Rostock
31. juli —15. august
Uge 32
7.—14. august

Rostock—Flensborg

Finn S.

Uge 33
14.—21. august

Flensborg—København

Per Chr.

2.—7. september

Flådens 500 års jubilæum fejres
(Tordenskjoldsdage)
København—Aalborg

Finn S.

Uge 37
Sejlads til Løgstør
11.—18. september ”Limfjorden Rundt” Løgstør—Skive
19.—21. september

Skive—Vejle

Jens Callesen
Egelyallé 1, 2. mf.
7100 Vejle
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Bent H

2010
Kabyssen
Ernst Lund
Motor – DVS. Motorer
Jørgen Nielsen

TLF: 7553 8667
E-mail : Ernst@adr.dk
TLF: 2643 9552
E-mail: Inger.Nielsen7@skolekom.dk

El-arbejde
Niels Peder
Peter Storm

TLF: 7583 7346
E-mail: npm@itskolen.dk
TLF:
E-mail: apgs@jubii.dk

Riggearbejde
Søren H. Nielsen

Tlf.: 5126 8783
E‐mail: Soerenhnielsen@hotmail.com

Tømmer arbejde
Vagn Skadhede

TLF: 2272 4409
E-mail: avskadhede@gmail.com

Drejearbejde
Thorkild Sandbeck
Smedearbejde
Jens Sørensen &
Jørgen Madsen
Malerarbejde
Lars Helboe
Redningveste / Dragte/
Redningsflåder
Troels Jensen

TLF: 7583 3485
E-mail: th.sandbeck@mail.tele.dk

Jens tlf. : 2191 8895
Jørgen tlf. : 7532 3378
E-mail: Ingen

TLF: 2333 5290
E-mail: lhelboe@gmail.com

TLF: 7586 6644
E-mail: Ingen
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Returneres ved varig adresseændring
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Martha Posten v/ Finn Svendsen
Mellemtoften 4
8250 Egå
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Medlemsmøde
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Redaktion:
Birgit Brøchner‐Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf. 86 93 61 83
Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e‐
mail:marthaposten@skonnert.dk
Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment!

Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar
20

