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36. årgang

Foto: Lars Helbo

Ejvind, Jørgen og Jens S. får sig en hyggelig snak midt i arbejdstiden

Læs om medlemsmødet i dette blad

Formand
Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle
Tlf.:23 24 79 01
e‐mail: formand@skonnert.dk
Kasserer
Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek
og udsendelse af Martha Posten.
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 og indmeldelser.
Lars Helboe, Munkebjergve, 181, 2. th. 5230 Odense
Tlf. 23 33 52 90
e‐mail: medlemmer@skonnert.dk & information@skonnert.dk
Martha mobiltelefon:
Nr. 61 60 81 21
WEB-adresse: www.skonnertenmartha.dk eller www.skonnert.dk
Nyt brugernavn og adgangskode til medlemsafsnittet:
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Nyt fra Bestyrelsen
V./ Leif Byrgiel

Vinteren viser sig fra den strenge side i år. Martha ligger godt og sikkert i isen i Vejle
havn. På værkstedet er aktiviteterne stigende – det trækker i træmændene – når vi at få
hele lønningen færdig – og monteret i tide. Skipperkahytten er også under forvandling
og i motorrummet skal der ske forbedringer. Alle vi andre kan glæde os over den store
indsats, som mange yder i det stille.
Medlemsmødet bliver bygget op på samme måde som sidste år med forskellige ”work –
shops”. Kig på programmet og få jer meldt til – hurtigt – I behøver ikke at vente til sidste
øjeblik. Anette har igen i år tilbudt at stå for frokosten – endnu en grund til at deltage i
forsamlingen.
Tilmeldingen til årets træningsture og sejladser er startet meget fint. Gå ind på vores
hjemmeside for at se, hvor der er ledige pladser , kig sidst i dette blad – eller kontakt
Jens Callesen.
DAMPFESTIVALEN I VEJLE ser ud til at være en saga blot. I skrivende stund mangler
politikerne at tage den endelige beslutning. Der kommer simpelthen for få dampskibe!!!!
Vi har sat forberedelserne i bero indtil videre.
Martha fylder 110 år d. 7. februar, men vi må se om vi kan finde en anden anledning til
at fejre hende på behørig vis.
Den nye bestyrelse er kommet godt i gang, så må I glæde jer til resultaterne af anstren‐
gelserne. De kommer i løbet af foråret.
Vi ses til medlemsmødet.
Leif

Anette og Tonny gør i Marthas fine
kabys klar til festmiddag

Foto: Annemette Ø.

Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt:
Reg.nr.: 1535
Kontonr.: 4508089201
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MEDLEMSMØDET I VEJLE
CHARLOTTESKOLEN LØRDAG DEN 20. MARTS 2010

PROGRAM: Lørdag
9.00 – 10.00 Ankomst (kaffe og rundstykker)
10.00 – 10.10 Velkomst ved Leif Byrgiel
10.10 – 12.00 Workshops 1
12.00 – 14.00 Frokost á la Anette Lassen
14.00 – 16.30 Workshops 2
16.45 – ?
Rejsebeskrivelse med lysbilleder fra
Nordvietnam. Mogens og Birgit

Fællesspisning arrangeres på dagen for de interesserede i
form af reservering af bord på en restaurant.

Workshops vil indeholde:
Radiobetjening ombord –
Sejlads/havnemanøvrer –
Motorkursus/Martha –
El-installationer/Martha –
Sejlsyning/rep. Maling og lak –
Meteorologi –
GPS-betjening –
I tilfælde af skader/nødhjælp/
alarmering
Kalfatringskurset. Den sidste del af
Ejvins kursus
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Charlotteskolens adresse er: Worsåesgade 6, Vejle (200 m fra havnen bag Føtex) Se næste side

Priser:

Dagprogram

100,-kr.

Drikkevarer kan købes til sædvanlige priser
Overnatning evt. på Martha!!??!! – eget arrangement!
Udfyld venligst tilmeldingsblanketten og send den til Leif
(adressen er på den anden side af tilmeldingen) ELLER tilmeld dig
på mail-adressen: formand@skonnert.dk

vigtigt !!!!!!
Tilmeldingsfrist senest mandag den 15. marts –

Tilmelding til medlemsmødet:
Jeg/vi ønsker at deltage i medlemsmødet
d. 20. marts 2010 –samlet pris 100,-kr.
Navn/navne
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Charlotteskolens
adresse er:
Worsåesgade
6, Vejle
(200 m fra
havnen bag
Føtex)

Overnatning evt. på Martha!!??!! – eget arrangement!

Leif Byrgiel
Brinckersvej 2
7100 Vejle
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Martha - her og der
Af Th. Sandbeck

Martha som motiv på en gravsten! Ja, sådan kan man også finde Martha – og så er det
endog på min egen gravsten, som jeg fik leveret ved en fejltagelse.
Jeg tror, at den historie kræver en nærmere uddybning. Det var sommeren 2008,
hvor jeg stod ved familiegravstedet på Vinding Kirkegård og talte med graveren om
egnens gravsten. Jeg var nemlig kommet til at sige, at jeg generelt fandt stenene for røv
kedelige og fortsatte:
”Nej, så ska’ du se gravstenene på fx Fanø, hvor jeg gik på navigationsskole. Der
har en skipper så stor en sten, en styrmand så stor og en matros så stor,” forklarede jeg,
alt i mens jeg med hånden viste, hvordan stenene blev mindre og mindre. ”Men på
Ålandsøerne! Det var jo rigtige sejlskibsfolk! Der ska’ du se gravsten! De er simpelthen
imponerende. Nogle har indhuggede sejlskibe, andre sejlskibe støbt i bronze og placeret
oven på stenene.”
Da var det, at Bjarne, graveren, sagde:” Sådan en sten med et sejlskib ka’ du da
også få.”
”Sgu’ da ikke i levende live… så jeg har glæde af den!”
”Jo, og du må gerne placere den her på jeres familiegravsted.”
Den tyggede jeg godt nok på nogle dage. Og da jeg den 17. juni alligevel skulle
til Vejle, tog jeg mit velkendte fotografi af ”Martha” fra Limfjorden med og gik ind til
stenhugger Højsholm og spurgte:
”Ka’ I lave sådan et skib på en gravsten?”
”Jo, det ka’ vi da. Men ham med de kunstneriske evner, han har sommerferie nu,
så jeg håber, at det ikke er en hastesag?”
”Det håber jeg så sandelig heller ikke,” svarede jeg i overensstemmelse med
sandheden, ”for stenen er til mig selv.”
Det morede vi os selvfølgelig lidt over, hvorefter han fortalte, at hans kollega, når
han kom tilbage fra ferie, ville aftegne skibet, overføre den på en gummiplade, som så
ville blive skåret ud og lagt oven på en passende sten, hvorefter de ville indhugge skibet
– men jeg skulle selvfølgelig først godkende tegningen.
”Ja, det lyder jo godt,” svarede jeg, ”men der er nogle detaljer, som ikke skal med,
fx flaget og ikke mindst den flying jiib, som du ser der. Den må endelig ikke komme
med. Det er et sejl, vi bruger ved kapsejlads, og jeg har flere gange tordnet imod, at vi
benytter det sejl, for et sådant har ”Martha” aldrig ført i gamle dage.”
”Det skal vi nok udelade,” svarede stenhuggeren og fortsatte: ”Vi har faktisk en
passende sten stående lige uden for døren. Den har en lille forhøjning foroven, som vil
passe fint til masterne.”
”Den ser mig lidt stor ud,” svarede jeg, da vi stod foran stenen, ” for den må jo
ikke være ret meget større end min brors gravsten, og under alle omstændigheder min‐
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dre end mine forældes – men jeg har ikke lige målene med.”
”Jamen, det kan vi altid komme tilbage til, når min kollega kommer tilbage om en
uges tid.”
Jeg ventede og ventede og ventede, men hørte aldrig en lyd. Nåh, så skidt da,

"Gravsten med
motiv af Mar‐
tha på Vinding
Kirkegård. Nav‐
nene på stenen i
baggrunden er
Thorkilds bedste‐
forældre.”

Foto:
Th.Sandbeck
tænkte jeg, det var jo også bare for at høre om mulighederne og prisen. Men så en for‐
middag et par måneder senere blev jeg ringet op. Det var en glad stenhuggeren, der var i
røret:
”Ja, så står din gravsten oppe på Vinding Kirkegård på jeres gravsted.”
”Hva’ gør den?” udbrød jeg temmelig overrasket, ”jeg har jo hverken fået en pris
eller godkendt tegningen.”
”Øh, har du ikke snakket med min kollega…?
”Gu’ har jeg ej.”
”Den ser ellers flot ud, stenen, men vi vil naturligvis gerne tage den tilbage, for
fejlen er vores. Vi har ellers sat den sådan, at bovsprydet peget godt op ad, som om ski‐
bet sejler i stormvejr… meget flot”
”I stormvejr… jeg håber du spøger, for en skonnert som ”Martha” ville aldrig
sejle i hårdt vejr med begge topsejl sat,” svarede jeg. ”Hva’ så med flaget og the flying
jiib?”
”Øh, flaget er ikke med, men jeg tror nok, det ekstra sejl er med… men det kan vi
godt hugge bort, hvis du ønsker det.”
”Mon ikke jeg lige skal køre forbi kirkegården, inden vi gør noget overilet. Men
inden jeg kører, vil jeg godt lige vide, hvilken dato har I indhugget?”
”Nej nej nej… der er hverken navn eller dato på stenen.”
En anelse lettet startede jeg bilen og kørte op til Vinding Kirke. Der stod stenen
på familiegravstedet med bovsprydet potent i sky ‐ og stenen var ikke blot større end
min brors men så sandelig også større end mine forældres.”
Jeg ringede ud til stenhuggeren:
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”Det er altså noget lort! Stenen er både for stor og skibet skal ligge vandret.”
”Okay, fejlen er vores. Vi fjerner den igen.”
”Ja,” svarede jeg ”men det er selvfølgelig lidt voldsomt, nu da den er lavet. Jeg
ser to muligheder, men under alle omstændigheder skal stenen rettes op, så skibet ligger
lige. Hvis den så bliver gravet 10‐15 cm længere ned i jorden, kan jeg godt godkende
den. Den anden mulighed er, at jeg bliver gift, for det vil berettige mig til en større sten.”
”Det første med at grave den lidt længere ned, vil vi gerne stå for. Det sidste er
det nok bedst, at du selv klarer.”
Således endte den historie ‐ sådan da. Godt nok er stenen rettet noget op, men
den er endnu ikke gravet længere ned i jorden – muligvis har de tænkt at vente, til de for
alvor skal til at grave ‐ hva’ ved jeg. Til stenhuggerfirmaets ros skal siges, at de aldrig
sendte en regning. Måske har firmaet også fået en god historie ud af det.
Nu mangler jeg blot i mit testamente at indføje, at der skal udskænkes en ’bette
én’ til minde om salig Sandbeck – når den tid er inde ‐ og der ellers dukker nogle
marthanere op til et sidste farvel. Men vi har da lov at lave en pre‐begravelse ‐ for lige‐
som at indøve ceremonien, mens jeg endnu kan rette den lidt til. □

Weekendture for støttemedlemmer
I sejlplan 2010 er der i forsommeren indlagt nogle weekendture.

Den 19. ‐20. juni går det fra Vejle – Hjarnø ‐ Århus
Den 26.‐ 27. juni går det fra Århus ‐ Fregathavnen i Ebeltoft – Århus
Dette er oplagte muligheder for jer støttemedlemmer til at få en oplevelse om bord!
Overvejer du medlemskab eller kender du nogen, der gør, kan dette også være en op‐
lagt chance for at afprøve livet ombord på en kort tur. Hvis det bliver vellykket, kan
medlemskabet altid opgraderes til et aktivt medlemskab og man kan finde en ledig
plads på en af sommertogterne.
Alle turene rummer muligheder for mange gode oplevelser. Sejlads og navigation, fæl‐
lesskab og hygge, natur og kultur – ja alt det, man ”risikerer”, når man tager en tur ud
på det blå med Martha.
Start og sluthavnene ligger fast, men som sædvanlig er det vind&vejr og skippers + be‐
sætnings gode ideer, der kan sætte præg på det, der sker indimellem!
Se mere om sommerens sejlplaner på www.skonnertenmartha.dk under punktet ”sejl
med”
Her kan du også tilmelde dig, eller henvend dig direkte til sejladskontoret (se foran i
bladet)
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Sejlplan for 2010
Tur‐tider &
Skipper
Sejlrute/aktivitet

Tilmeldte

8.—9. maj
Finn S.
Skipper og styr‐
mandstur
Vejle—Vejle
10.—13. maj
Bent H.
Bedding i Middelfart

Niels Kobberø; Jens Callesen; Bent H.; Vagn Skadhede;
Søren Noe‐Nygaard; Knud Tange; Steener Oksbjerre;

21.—24. maj
Per Chr.
Pinsetur
Vejle—Århus—Vejle

Niels Kobberø; Marianne Fruelund + Emma (13) +
Anton (11) + Alfred (6); Victor (10); Christian Mikkel‐
sen; Kirsten Rosen; Jens Attrup; Tine Attrup; Rasmus
Attrup; Erik Nielsen; Jens Callesen; Bente Holst; Jør‐
gen Holst;

29.—30. maj
Træningstur
Vejle—Vejle
5.—6. juni
Træningstur
Vejle— Vejle
19.—20. juni
Weekendtur
Vejle—Hjarnø—
Århus

Jens Attrup; Mogens B‐N;

Bent H.

Helle Herting; Lars Jørn Hansen; Helen Dalvig; Leif
Byrgiel;

26.—27. juni
Weekendtur
Århus—Ebeltoft—
Århus
1.—4. juli
Vagn S.
Tunøfestival
Århus—Tunø—Vejle
9.—10. juli
Dampfestival i Vejle
10. – 17. juli
Vejle ‐ Ystad
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Mogens B‐N;

Annelise Skadhede;

???? Midlertidigt stillet i bero

Anders A. Niels Kobberø; Anders Bach Andersen; Lars Helboe;
Marianne Fruelund + Emma (13) + Anton (11) + Alfred
(6);

17. – 24. juli
Ystad ‐
Oskarshamn

Vagn S.

Helle herting; Lars Jørn Hansen; Niels Kobberø; Christian
Mikkelsen; Kirsten Rosen; Bodil Bredmose; Jens Callesen;
Annelise Skadhede; Jørn Østergaard; Kirsten Kjems; Sø‐
ren Hedegård;

24. – 31. juli
Oskarshamn ‐
Ystad

Søren He‐
degård

Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen; Jens Callesen;

31. juli – 7. aug.
Ystad – Rostock
7. – 14. august
Rostock ‐ Flens‐
borg
14. – 21. august Per Chr.
Flensborg ‐ Kø‐
benhavn

Mogens B‐N; Leif Byrgiel; Helen Dalvig;

23. – 29. august
København

21.‐26/8: Mogens B‐N; Birgit B‐N;
Hotelskib

30. aug. ‐ 1. sept.
Flåden 500 år.
Hotelskib
Tordenskjoldsd.

Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen

.2. – 7. sept.
Københ. ‐ Aal‐
borg

Finn S.

Lars Helboe; Christian Mikkelsen; Kirsten Rosen

11. – 18. sept.
Limfjorden
Rundt. Ender i
Skive
20. – 26. sept.
Skive ‐ Vejle

Bent H.

Benny R. Andersen; Niels Henrik Gregersen; Christian
Mikkelsen; Kirsten Rosen; Jens Attrup; Jørn Holst; Alan
Bing; Alf Bengtsen;

Søren H.

Tilmelding til Jens Callesen:
Eglyallé 1,2.mf, 7100 Vejle,
eller
tlf. 51 33 88 62
eller
sejlads@skonnert.dk
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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
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