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Ud over familieture, kapsejladser, stævner og hyggelige weekendture bød dette
års sejladser blandt andet også på lækker skærgårdssejlads. Se meget mere inde
i bladet.

Kære marthanere
v/ Peter Møller-Johansen

Jeg havde fornøjelsen at være ombord på sommertogtet til Oslo i 4
uger, og oplevede et meget velfungerende skib med en bred vifte af
medlemmer ombord. Jeg glædes til stadighed over at Martha findes
og alt det hun stadig kan gøre for så mange.
Vi var, i løbet af togtet, både unge, meget unge, voksne og meget
voksne og heldigvis også et mix af såvel gamle som nye medlemmer.
Jeg var selfølgelig meget glad over mig at kunne sejle med helt nye
medlemmer, hvilket jo betyder at vi er en levende forening og at
vi kan findes. Det ser vi også i medlemstallet, som ligger rimeligt
stabilt. Jeg er dog også sikker på, at vores forening kunne være et
godt sted for mange flere, og jeg synes foreningen gennem tiderne
har bevist at den kan rumme meget forskellige mennesketyper i
enhver alders gruppe.
Vi har i år fået et antal unge medlemmer. Det er jo disse unge der
skal løfte arven og videreføre det store og flotte arbejde der har ført

Martha og foreningen frem til det vi har i dag. For at støtte denne gruppe vil vi forsøge at skabe nogle aktiviteter for dem, som måske også
kan være med til at tiltrække flere.
Jeg mener det er vigtigt at vi giver plads til at en ny generation som
kan være med til at tegne den videre kurs, ligesom det er uendeligt
vigtigt at alle vores dygtige og erfarede medlemmer fortsætter med at
øse af deres viden og kunnen, så håndværket og driften af Martha kan
fortsætte mange år endnu. 120 års liv på søen er da imponerende, men
tænk hvis Martha også kunne være der om yderligere 120 år ..... en
forrygende tanke.
Mit ønske for den nærmeste tid er, at alle årets Martha-sejlere vil berette om oplevelserne og stemningen ombord bland venner, famile og
kollegaer og at alle medlemmer i det hele taget vil sprede den gode og
fantastisk historie om Martha og Foreningen omkring hende.

Håber på at se dig til generalforsamlingen d. 2/11
Med gode efterårs hilsner
Peter

Foto: Mogens Kristensen
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”Udvekslings-træskibs-sejlere” på weekendtur.
Af Heidi Jønson og Andrea Gotved

Weekenden den 30. august til den 1. september fik vi, som nye støttemedlemmer mulighed for at sejle med ombord på MARTHA, fra Vejle til
Aarhus, over Koldby Kaas og Tunø.
Vi (Heidi der normalt sejler med på FULTON, og Andrea der normalt
sejler med på LILLA DAN) har i mange år sejlet ved siden af MARTHA på
både Fyn Rundt og Limfjorden Rundt.
Vi har begge flere gode venner i Marthaner flokken, men har kun været
ombord når skibet har ligget i havn.
Men nu blev vi lokket, af den skønne Heidi Nystrand – og vi fik et tilbud
vi ikke kunne sige nej til.

En weekendtur ombord – og vi sprang begge til.
Det er altid sjovt at oplevet hvordan ”de andre” gør det, for der er ikke
2 skibe der er ens, ej heller 2 skippere. Vi er ikke helt vandt til den noget
fladere struktur der er på et foreningsskib, vi kommer begge fra skibe med
fastansat professionel besætning – der er beslutningsgangen lidt en anden.
Vi var dog ikke et øjeblik i tvivl om, at vi var i gode hænder hos skipper
Steener og styrmændene Jesper og Heidi og de andre gode Marthanere!
Der er styr på sagerne, vi fik sikkerhedsinstruktion og blev taget med på
vagthold på lige fod med alle andre. Alle tog godt imod os, og stemningen
ombord var i top.
Vi afgik fra Vejle fredag aften kl. 18 med kurs mod Kolby Kås. Der var lidt
vind at sejle på, så vi gled smukt ud af Vejle Fjord ledsaget af morild og en
smuk stjerneklar nathimmel.
Vi var på første vagthold, og kom på køjen før midnat. Mens vi sov anløb
vi Kolby Kås kl. 4 lørdag morgen.
Lørdag gik turen af nærmeste omvej mod Tunø. På Tunø er der kun plads
til os i færgelejet, så vi kunne ikke komme ind før efter kl. 16.

Billede “begyndende natsejlads” af Andrea Gotved
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Flådeøvelse i Børkop svømmehal

Så vi gik vestover fra Kolby Kås, nord for Endelave og op langs Jyllandskysten før vi igen gik østover, nord om Tunø før vi kom i havn.

Lørdag d.9 nov kl 13 til 16.

Der var tid til gåtur på øen, og til at hilse på AASE og BONA GRATIA
der også lå i havnen, hygge på dækket, god mad og te (!!) En rigtig dejlig
aften!

Kære Marthanere
Alan har skaffet en redningsflåde, så I inviteres til øvelse med flåde i svømmehal.

Søndag morgen, afgang fra Tunø med kurs mod Aarhus.

Programmet er;

Endnu en dejlig sejlads, vi fik en lille smule vand fra oven, men ikke noget
voldsomt. Til gengæld viste det sig at skibets styrbord fribord var lidt
utæt, så ved krængning kom der vand ind. Ikke i panik-mængder, alle var
helt rolige, men vi fik også lov at prøve Faaborg-pumpen, det fik vi (også)
meget sjov ud af.

Kl 13 Fremmøde i forhallen i Børkop svømmehal med kaffe og kage.
Kl 13.30 Bad og omklædning til badetøj.
Kl 14 -16 Flåden sættes i vandet og vi øver bjærgning og ombord stigning
under ledelse af Søren Hedegaard. Redningsvestene kommer også med, så vi
kan prøve at ligge i vandet med dem på. Har du egen vest eller overlevelses
dragt du gerne vil afprøve kan du medbringe det. Dog ikke almindeligt tøj af
hensyn til sæberester og svømmehallens rensningssystemer. P.s. ønsker du
ikke at gå i vandet kan du være med på en kigger på bare fødder, fra kanten.

Vi ankom til Aarhus søndag kl. 15.30 – trætte, glade og fyldt med gode
indtryk fra weekenden.
Langt det meste af turen er foregået for sejl – vi stod på agterdækket og
regnede på det.

Kl 16 oprydning og bad.

Vi var i alt på vandet i 24 ½ time – ud af dem var de 21 timer og 50 minutter for sejl – det er sgu da fedt!

Ca Kl 17.30 fællesspisning for interesserede et sted i nærheden J.

Tak til Steener, Jesper, Heidi, Asbjørn, Farmor, Jens, JJ, Annemette, Finn
Per, Henning, Wolfgang, Heike, Victoria og Torial for en helt igennem
dejlig weekend ombord – vi ses igen en anden gang!

Prisen er 20,- pr m/k + et beløb til fællesspisning, hvis man ønsker at deltage
i det.
Tilmelding til Heidi på 20122928 oplys om du deltager i spisning bagefter.
Annemette Østergaard har indsendt en lille episode fra Weekendturen fra
Vejle til Århus:
Asbjørn havde givet sin farmor et støttemedlemsskab i gave, så hun var
med for første gang. Hun var efterhånden på hjemmebane i kabyssen, da
hun var involveret i morgenmaden på Tunø søndag og ville koge æg.
Hun griber tændstikkerne og vil tænde for æggene. Jesper Ø. står ved
vasken og siger "nej vi har landstrøm". Farmor: jamen jeg skal koge
æg. Jesper: Ja men vi har landstøm. Farmor: jamen det kan
jeg da ikke koge æg ved - gentager meget langsomt og
tydeligt: kooooge ææg. Jesper: Nej men du behøver
ikke tændstikker for at tænde komfuret.
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Stor moro og farmor måtte leende erkende, at der
er mange ting at lære på Martha.
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Jeg er så stolt
Selv om Limfjorden rundt kun er for de seje, kunne Søren
Noe-Nygaard ikke lade være med at blive helt rørt da han så
det flotte skib Martha på facebook, taget forfra fra Lilla Dan.
Jeg blev simpelthen så stolt da jeg så det billede af Martha, udtaler
han til Marthapostens tililende udsendte. Tænk sig at være med i
foreningen omkring så smukt et skib. Det er jo sjældent at man ser
hende udefra, og når det så bare var så flot et billede måtte jeg give
helt fortabt.
Det var jo hele Marthas historie der blev rullet op for mit indre
blik, da jeg måtte sande hvor smukt et skib vi er sammen om. Hele
kapsejladsen fungerede bare som planlagt. Alle strategier lykkedes,
såvel sejl som mandskab var bare så veltrimmede som aldrig før.
Det var derfor tilfældigheder der afgjorde slaget.
Jeg kunne ikke lade være med at tænke på hvordan det var i gamle
dage. Hvordan vi var en flok håbefulde og naive mennesker i en

Fotos: Andrea Gotved
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forfalden skude med nedslidt udstyr som håbede
at vi kunne gøre os gældende i de kapsejladser vi
meldte os til. Vi endte altid med at være klassens
klumpe-dumpe som der blev set ned på. Jeg tænkte på hvordan der tit stank af gammelt bundvand
og råddent træ ombord. Og på det sammenhold
og den ånd i blandt os der gjorde at man alligevel
troede på idéen trods den evige mangel på penge.
Og nu - der er virkelig sket noget. Drømmen er
gået i opfyldelse. Vi er klassens smukkeste, og vi er
oppe at markere os blandt de bedste. Alt ombord
er bare så flot og velholdt.
Deres Ærbødige Udsendte kunne konstatere at det
hverken var den bidende kuling, den silende regn,
de heftige aftener i havnene eller den sølle 3. plads
der havde slået denne gæve marthaner i dørken.
Det var et smukt billede.
Efter at have tømt den lokale for kleenex og have
sikret at følelsesudbruddet kun havde medført
begrænsede fugtskader kunne Deres Udsendte
vende tilbage og afslutte resten af Marthaposten.
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Indkaldelse til

Generalforsamling 2019

Lørdag den 2. november 2019 kl. 10.00
Fremtidsværkstedet, Strandgade 63, Vejle
Program og dagsorden:

9.30

Kaffe/te med rundstykker m.v.

10.00 Generalforsamling
1. Valg af dirigent og referent
2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer.
OBS! stemmeret kræver mindst et års medlemskab

Mere end bare en sejltur
en beretning fra et nyt medlem
Et nyt medlem sendte en tak til Leif Byrgiel og vedhæftede en fin dagbog,
skrevet af hendes søn. Der var så megen positiv energi i den mail, Leif
videresendte til Marthaposten at vi i redaktionen ikke kunne lade være
med at følge op på historien med et interview.
”Hej Leif. Så kom vi hem till Helsingør med DSB som planlagt. Vill också
bara säga många tack till dig för all hjälp vi fått på Martha (och för många ”goa snack”, ankarvaktsällskap, kabysshjälp med mera, med mera….).
Både jag och Alexander har haft två veckor ombord som vi sent kommer att
glömma och vi glädjer oss redan till nästa tur med Martha!”.

5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner

Det var ordene fra det nye medlem Kristina Jansson til Leif, der som lovet
videresendte hendes søn Alexanders beretning om turen til Marthaposten.
Det gjorde os på Marthaposten nysgerrige: Hvad var det der fik dem til at
stige ombord, og hvad fik dem til at blive hængende i foreningen? Derfor
ringede vi hende op og lavede et telefoninterview med hende.

6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan

Jeg er født, opvokset og har boet det meste af mit voksenliv i Göteborg,

3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
8. Valg af bestyrelse og revisorer (på valg er: Leif Byrgiel,
Jesper Britton Rasmussen og Finn Svendsen)
9. Eventuelt
13.00 Frokost med udtrækning af obligationer
14.00 Generalforsamlingen fortsætter
Priser: Morgenmad 30,-kr., frokost 70,-kr.
Tilmelding: Hjemmesiden eller formand@skonnertenmartha.dk
Vigtigt!! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 18. oktober 2019
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fortæller hun. Jeg er uddannet inden for den svenske marine og har sejlet
det meste af min tid på en større minestryger, men blev også udstationeret
ombord på diverse skoleskibe, ligesom jeg også tilbragte noget tid ombord
på en ubåd. På et tidspunkt blev jeg tilbudt at uddanne mig som akademiker og forsker inden for celle- og molekylærbiologi i Marinen og har de
seneste 4 år arbejdet som udviklingsakademiker i en middelstor vaccine
bioteknisk virksomhed i Helsingør

Der var pinsetræf i Helsingør. Jeg og Alexander tog ned og kiggede på alle
de gamle smukke skibe, og jeg fik indåndet lidt af den maritime stemning igen. Vi gik ombord og kiggede rundt på Martha, simpelthen fordi det
var det smukkeste skib. Faldt i snak med en meget sød ældre mand som
spurgte om vi ikke ville være medlem af foreningen. Han fortalte om Marthas planer om et togt til Oslo via den svenske skærgård. Da jag som barn
har tilbragt meget tid på den svenske vestkyst, og da Alexander fór rundt

Billede: To børn indtager en øde ø.. Foto: Annemette Østergaard

14

15

på skibet som om han aldrig havde lavet andet, var beslutningen om at
kaste sig ud i noget nyt ikke svær at tage.
Som sagt så gjort, vi tog på træningstur i maj for at være lidt bedre forberedte på en længere tur. Det var både lærerigt, sjovt og rart. Ved nu ikke rigtigt
helt hvad jeg skal mene om brandøvelsen midt om natten - men næste gang
husker vi at tage en varm jakke med! Man føler at alle er velkomne ombord.
Der bliver ikke stillet umulige krav, og man kommer bare som man er. Med
denne følelse af at være en del af noget og have fået muligheden for at lære
Martha bedre at kende, meldte vi os på turen Oslo-Göteborg.
I Göteborg hvor jeg er opvokset inviterede jeg min far ombord. Som tak
inviterede min far besætningen med på ”Klubb Maritim” på rundvisning. I
et gammelt billedarkiv med mange tusinde billeder fandt man nogle meget
gamle fotografier af Martha fra før hun blev ombygget. Med rigtigt rare
mennesker ombord var det nærmest ligesom at blive en del af en familie. Min fars
besøg fuldendte denne oplevelse.
Jeg kunne ikke undgå at lægge
mærke til at der på turen altid
havde været nogle til stede for
Alexander der snart fylder 9
år. Der var altid et par øjne
på ham, og det gjorde at
jeg kunne slappe af på
en måde jeg ikke har
kunnet i flere år.
Også det gjorde at
ugen for os begge havde været
meget rar. Det
var simpelthen
for svært at
tage afsked.

Alexander i et humør der gav
en uge mere på Martha.
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Så vi blev begge to meget glade da vi fik at vide at vi da bare kunne blive ombord og snuppe en uge mere. Alexander blev på denne uge mere selvstændig, og han havde ikke så meget brug for mig. Der var mange der tog sig af
både ham og mig.
For mig har mødet med Martha været en dejlig helhedsoplevelse, der har
bragt fællesskabet og familiefølelsen ind i mit liv igen – noget jeg har ellers
ikke har mødt i de 4 år jeg har boet i Danmark.
Det er bare synd at bo så langt væk, vi ville gerne være med på værkstedet
og alle de andre ting som holder fællesskabet i gang.
Med disse ord ramte hun vist ind i kernen af det, der gør Martha til noget
helt specielt. Der er nok mange der kan nikke genkendende til deres første
møde med Martha! Selv om man har sovet og levet under trange forhold,
været utroligt tætte på andre marthanere der ligesom en selv til sidst lugter
af ged og skal bruge flere dage på at komme sig oven på intense oplevelser,
så afmønstrer man alligevel glad og med et ”på gensyn næste år”.
Men hvordan var det så at være barn på en sådanne tur, set fra barnets egen
vinkel? Det har Alexander svaret på, for han har lavet en fin lille dagbog
som heldigvis er blevet sendt til Marthaposten. Læs videre de efterfølgende
sider.

Ovenfor Alexanders flotte tegning. På de efterfølgende sider er det vores nye
medredaktør Vibeke Buch´s illustrationer der pryder hans fortælling.
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Et tilfældigt møde
Rikke Konoy var i sommerferien på telttur på en af de yderste
øer på Færøerne da der skete noget uventet.
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I juli måned var jeg på vandretur på Færøerne med min søster. Vi har familie på Færøerne og har været meget på Færøerne siden vi var helt små. Men
denne gang var noget helt særligt, for vi havde telt med og DET
er usædvanligt for færinger! Vi sejlede med
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rutebåd ud til den vestligste ø Mykines, som er berømt for sine mange søpapegøjer ( lunder ) og Færøernes eneste sulekoloni.
Efter en dejlig dag på fjeldet opdagede vi at der var folkemusikfestival om
aftenen i det lokale fælleshus, som også er en lille cafe for turister.
Det var jo herligt at sidde i en lun kælder og høre dejlig musik i stedet for i
et mørkt koldt telt.

Han var glad og rørt og bevæget over at jeg kontaktede ham og jeg skulle
hilse alle jer Marthanere. Han fortalte, at han jo netop var ganske ung og det
havde været et stort dyrt projekt at gå i gang med. Han havde fået hjælp fra
sine forældre og sluttede tilfreds af med at sige: ”Så har jeg da gjort noget
godt i mit liv”
Jeg fik lov at tage et billede af ham og vi skiltes.

Der var flere grupper der optrådte. På et tidspunkt pegede min søster en
musiker ud, som er ret kendt på Færøerne. ” Der sidder Kristian Blak”.
Hvad?! Tænkte jeg er det HAM?
Jeg blev helt overrasket. Jeg har hørt mange historier om stifteren af foreningen Skonnerten Martha, nemlig Kristian Blak, når jeg har været på Martha.
Det var noget med at nogle unge studerende fik tilbudt at købe den gamle
udslidte stenfisker skonnerten Martha for en krone, hvis de lovede at tage
ansvar for at hun blev et smukt og sejldygtigt skib igen.
Og her sad legenden i egen høje person.
Senere på aftenen hørte jeg ham spille klaver med sit band. Han så ud til at
stortrives i dette element på denne eksotiske ø – langt fra Vejle fjord.
Efter koncerten gik jeg hen og præsenterede mig og udtrykte min taknemmelighed for hvad han havde sat i gang hjemme i Danmark. Og hvorledes
tilfældigheder kan skabe nye møder.

Kig ind på facebook! Inden for få dage lægges en
video op med et uddrag af koncerten med Kristian
Blak. Han spiller klaver ved denne lejlighed.

Fotos: Rikke Konoy
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Så skal vinterfrakken på
Sejlsæsonen er slut og Martha skal gøres parat til vinteren.
De fleste genstande ombord på Martha kan ikke lide vinterens fugt og kulde. Så der ligger et kæmpe arbejde og venter på at blive gjort: stort set alt
lige fra sejl og tovværk over til madrasser og køkkenudstyr skal bringes fra
borde og over på værkstedet.
Der skal også etableres vinterpressing, så maling og træværk ikke tager
skade, og så der kan arbejdes i læ i løbet af vinteren.
Desværre har det vist sig de sidste par år at de fleste tror at andre laver arbejdet. Det har medført at en lille hård kerne går og slider sig selv ned med
det store slæb der foregår lige nu.

Formand
Peter Møller-Johansen
tlf.: 42 98 66 60
formand@skonnertenmartha.dk

Kasserer
Finn Svendsen
tlf.: 86 22 80 53
kasserer@skonnertenmartha.dk

Sekretær
Lis Halwas Noe-Nygaard
tlf.: 26 22 14 29
sekretar@skonnertenmartha.dk

Sejladskontor
Leif Byrgiel
tlf.: 23 24 79 01
sejlads@skonnertenmartha.dk

Arbejdskoordinator
Alan Bing
tlf.: 20 32 66 63
arbejde@skonnertenmartha.dk

Medlemskartotek
Jesper Britton Rasmussen
tlf.: 20 93 86 18
jesperbrittonrasmussen@live.dk

Digitale medier
Annemette Østergaard
tlf.: 26 64 01 36
amoest@gmail.com

Ad hoc opgaver
Heidi Nystrand
tlf.: 20 12 29 28
heidinystrand@gmail.com

Nye medlemmer
Jens Poulsen
tlf.: 60 60 89 46
jenspoulsen@gmail.com

Kontakt derfor Arbejdskoordinator Alan Bing allerede nu og meld dig til
den tørn der skal tages. Dermed er du med til at mindske den byrde der
ellers hænger på de få. Det siger sig selv at tropper der mange op, vil arbejdet blive både nemt, hurtigt og sjovt.
Så trop nu op! - og husk at 1 arbejdsdag giver 1 gratis sejldag.
Husk også at melde dig til arbejdet på Martha i løbet af vinteren. Der er
masser af arbejdsopgaver. Og det er vældigt hyggeligt at færdes på skibet
eller på værkstedet i løbet af vinteren.
Vi ses!
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Returneres ved varig adresseændring
Afsender: Marthaposten V/Finn Svendsen
Mellemtoften 4
82 50 Egå

Foto: © Fotojournalist Nils Bahnsen, Hamburg

Redaktion:
Hans Axelsen, Tlf. 21 75 21 28
Per Christiansen
Vibeke Buch
Indlæg indsendes til:
marthaposten@skonnertenmartha.dk
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Deadline: 1. december 2019

