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REDAKTØREN HAR ORDET:

I et forsøg på at genop-
live tidligere tiders
TURBESKRIVELSER, som
blev sendt ud sammen
med L 23 bladet, har
jeg til dette nummer
af L 23 NYT fundet et
af disse turforslag
frem for at vise, hvor-
dan en sådanne beskriv-
else f.eks. kan skrives
og illustreres.
Turmálet handler om
BORNHOLM og CHRISTIANSØ
og det blev i sin tid
skrevet af L 23 Klub-
bens daværende formand
Rolf Jonshøj.
Jeg bringer forslaget

som en ide til næste àrs
sommerferie mál, som mä-
ske bliver til her i løb-
et af vinteren,ligesom det
bringes som en opfordring
til andre om, at skrive
til bladet og fortælle om
et godt turmàl, som maske
kunne lokke andre L 23
sejlere til.
Fat pennen sá der i de
næste numre af bladet kan
komme mere af samme slags.

'k

ÅRBOG 1990

I forbindelse med frem-
stillingen af ÅRBOG 90
er der beklageligvis
indsneget sig et par
fejl i bogen, som du
kan rette ved, at du

NYE SEJL '?

Pá bladets midtersider
finder du et tilbud pà
nye sejl til "det gode
skib" fra DAN SAILS .

'k

limer/klister en ny si-
de ind i årbogen. Du
finder rettelsesbladet
midt i dette særnummer.

, INFORMATION til alle L23-folk, der i 1989/90 har
bestilt nye rorbøsninger . Disse bliver som lovet,
leveret i løbet af vinteren 1990/91 .

TU|'lTIå|:

Christiansø
-"“""°ásAN ovn; _ Nfn

\/\

9°

Bornholm

__v~*..-
quflgll. ~ - “ ' ” '

f N -------". _ `_
lfillunnnhu:-I ` N G E `\>`/. #96;

\\$”Sandkls 3
Wü- ~ fmw

\

”mfQ
[;1

Mane wðè ` _
` I ` 'I13

_ KEBY' _ ` ,
` ' -Nsxsø

zxøunfix-ä'Tí*“S“*-', .
I

Årnayar '_

“'P'% /,-L.!Å%`w*'?,:»' v val\\

ål?

Olsksr

Gudh1em
Må/sled

vv-I-1-mn

BURNHULM

23
ÖO

,b\'
åk\'

O0
`§ð

49\°^
_ð0

~z>°*°`$
V 1

O

CHRlSTlAf;$ØQI:nhumml
-u 5 ”I |

\
\\

\
\\

I 1
år

___-___.._-_-_

Ea/s/:un
L/:fe

VÅNEKÉ

Årsdale

` PA DISBAK

,,
, _ V ':".'f""»f~

Dtlloåål



Sydfyn har sit herlige
øhav. Østjylland sine
mange fjorde og vige.
Og Limfjorden sine smi-
lende smuthuller og
åbne strøg - når man
først er nået ind den
lange vej gennem Lange-
rak og helt forbi Løg-
stør. Altsammen dejlige
turmål.
Men her er et forslag
til et feriemål den
anden vej: Bornholm og
Christiansø. En rejse
med præcis så store
dagsmarcher, som man
gider. Med hyggelige
havne, kønne byer og
med Danmarks eneste
klippenatur.
"HAVMUSEN" vil bestemt
ikke bryste sig af at
være pionerbåd på de
kanter. Men fire gange
har vi da klappet Chri-
stiansø kærligt. Og vi
kan roligt opfordre
andre til at følge eks-
emplet.
Og lad os bare med det
samme tage livet af en
eventuel skræk for Bor-
nholmsgattet, det åbne
stræk mellem Sverige”s
sydøstpynt og klippeøen
derude. Der er lavet
meget sniksnak om det
urolige “Hammervand“,
og selvfølgelig er det
da havsejlads i åbent

vand.
Men det drejer sig im-
mervæk kun om ca. 20
sømil, eller en tur som
fra København til Hel-
singør. Og de even-
tuelle bølger, man mød-
er, er reelle havbølger
med plads imellem. Ikke
en snerrende krapsø,
der får båden til at gå
i stå.
Forresten har vi på de
treenhalv rejse over
Bornholmsgattet måtte
bruge piskeriset. kun
en enkelt gang har vi
haft vind nok til at nå
hele vejen over for
sejl.

LANGT VÆK - OG TÆT PÅ -
Bornholm og Chris-

tiansø er så særpræg-
ede, at man under en
ferie her føler sig
langt borte fra de van-
te omgivelser. Det er
så helt anderledes, at
man efter selv en kort
tur er spækket med op-
levelser og indtryk.
Og dog er det et ferie-
mål, der er tæt på: Fra
København til Bornholm
er der ca. 85-90 sø-
mil, fra Klintholm på
Møn til Rønne ca. 80
sømil. Og Christiansø
ligger 10-15 sømil læn-
gere ude, alt efter om

man kommer dertil fra
f.eks. Gudhjem eller
Allinge.
Det er et feriemål, der
egner sig til enhver
ferie, kort eller lang:
Senest har "HAVMUSEN"
brugt en uge i juni til
en hurtig smuttur. An-
komst halvandet døgn

efter afgangen fra Ly_
netten (med 11 timers
overnatning 1 FaiSter_
DO). Så tre dage på
Christiansø, en dag på
Boffiholm, 09 derpå en
rolig tur Då tre små
hug hjem langs Skånes
SYdkySt. Men okay - vi
var heldlse med vejret
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§N EERLERÆ&KE AF GÄST-
HAMNAR.- Man kan være
barsk at tage turen
østover i eet eller to
hug. Eller man kan gøre
turen langs Skånes kyst
til endnu en del af
ferieoplevelsen ved at
tage ind i nogle af de
mange havne - "gåstham-
nar" - der byder sig
til med få sømils mel-
lemrum:
Eal§terb9mN9rdhavni_ I
det mægtige havnebassin
nord for selve kanalen
er indrettet et par
hundrede bådpladser, og

her kan næsten altid
findes en plads. Her
kan købes benzin. En
kilometers vej til køb-
manden.
âkårelåaei Lille, gam-
melt fiskerleje med
hY99elig atmosfære.
Ingen benzin eller køb-
mand, så hav selv for-
Syningerne i orden.
Alligevel synes vi, det
er en af de rareste
havne.
Irellebersi Er en stor.
stor fiskerihavn, der
lKK§__ er beregnet på
anløb af fritidsbåde.
Så Sbring den over.



Gislövs Låge; Er i vir-
keligheden Trelleborgs
lystbådehavn. Oprin-
delig fiskerleje, nu
udbygget med mange l-
ystbådebladser. Die-
selolie, men sært nok
ikke benzin - vi fik en
knægt på knallert til
at køre de tre kilome-
ter til tankstationen
med vore dunke. Pæn,
stor brugs med alt i
mad.
Smygehamn: Lille, vel-
beskyttet havn på Sve-
riges allersydligeste
pynt, Smygehuk. Benzin,
købmand ca. 1 km. Lille
restaurant/konditori
ved havnen og omgiv-
elser til en smuk af-
tenspadseretur. Et rart
sted.
fiëgtgi Har vi aldrig
besøgt, men ifølge sø-
kort er her en havn med
2-3 meters vanddybde.
Prøv dig frem -forsig-
tigt! Havnen ejes af
lokalt bådelag og brug-
es især af ålefiskere.
Abbekås: Igen tidligere
fiskerleje, nu med ca.
100 bådpladser. Velbe-
skyttet, rimeligt hyg-
gelig. Ca. 10 min. gang
til købmand. Desværre
er de lokale tankstati-
oner gået ned med fla-
get, så der er 3,5 km.
til nærmeste benzin-
salg.

Ystad; Gammel mid-
delalderkøbstad, der
har passet rimeligt
godt på flere gamle
kvarterer. Absolut værd
at besøge. God, stor
lystbådehavn med gode
benzin-muligheder både
i havnen og på nærligg-
ende tankstation. Mass-
e r a f i n -
dkøbsmuligheder. Og
“Systembolag" med vin,
sprit og starköl I
fiåsebergaz Den klas-
siske “sidste station"
før hoppet over til
Bornholm. Plads til 35-
40 både. Benzin, toi-
let, bad, kiosk. Og ved
havnen findes to røg-
erier, så man allerede
her kan lave sig en
uofficiel “Sol over
Gudhjem". I byen 200 m.
oppe i bakkerne bag
havnen findes den lille
by med købmand. På den
høje pynt stejlt oppe
bag havnen findes den
imponerende skibssæt-
ning “Ales Stenar".
Herfra i klart vejr fin
udsigt til Bornholm.
§killinge: Fiskehavn
med pænt stort lystbå-
debassin og en pæn lil-
le by. Hy99elig at-
mosfære og gode ind-
købsmuligheder for mad
og benzin. Synd at byen
tit bliver overset på
vejen til Bornholm.
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Simrishamn: Pænt stor
gammel fiskerby med
stor velbeskyttet havn,
gode faciliteter og
indkøbsmuligheder. Og
et rart miljø i mange
gamle gader, der sjovt
nok kan minde om at-
mosfæren i f.eks. Rud-
købing. Absolut et be-
søg værd. Og så er der
også her et "System-
bolag" med vin, sprit
og starköl.

DEN RIGTIGE ANKOMST -
Den allerbedste måde at
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Hammerhavnen
Q

Hammershus `»
_ 9 __l

nærme sig Bornholm på
er med egen båd over
Bornholmsgattet med
kurs på Hammerknuden,
hvis granit lyser rødt
i eftermiddags- eller
aftensolen. Og ovenpå
knejser Hammershus'
mægtige borgruin, sta-
dig imponerende.
I sådan en stund føler
man virkelig at man er
på vej for at erobre et
helt nyt land og oplev-
elser. Den følelse får
man ikke som passager
på rutebåden til Rønne-

Mange vælger at bruge
Hammerhavnen, tæt inde
under Hammershus, som
første eller sidste
havn på Bornholm, og
den er egentlig vel-
egnet. Stor og velbe-
skyttet, og med de tæt-
bevoksede stejle skrån-
inger rundtom føler man
sig som liggende i bun-
den af en dyb grøn gry-
de. Tidligere måtte man
gå på indkøb i Sandvig,
et par kilometer borte,
men nu er der åbnet en
fin stor brugsforening
i tilknytning til Dansk
Folkeferies ferieby
oppe i skoven bag hav-
nen. Benzin er dog et
problem.



På den anden side af
Hammerknuden kommer
havnene i Sandvig og
Allinge. Sandvig er
egentlig blot en lang
mole med et knæk på,
men i roligt vejr går
det fint. Allinge er
bedre beskyttet, og i
uroligt vejr får lyst-
bådene lov at søge ind
til fiskerbådene i det
inderste bassin, hvor-
efter porten lukkes.
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Badarne

Allinge's havn er ikke
stor, og det er egent-
lig et fællestræk for
de nordbolnholmske hav-
ne, der har måttet spr-
ænges ud i klipperne:
Pladsen er sparsom.
Netop derfor er L23 en
god båd til en Bornhol-
ms-tur. Som regel kan
vi nemt finde et hul
eller en krog at smutte
ind i, mens de store
havkrydsere aser og
maser med at vende ru-
ndt i bassinet. _
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PQ5L<_0B._l`_:_I_L3lL - De n
rene, skære idyl får
man i Gudhjem og Svane-
ke, der begge har vær-
net om de gamle huse og
gader. Prisen er selv-
følgelig at sommeren
igennem sværmer det med
turister, men det må
man tage med.
Iøvrigt har man i alle
Bornholms havne den
mUll9heÖ. at man kan
leje en cykel og tage
Då opdagelse inde på
øen. Distancerne er små
- største afstand, mel-
lem Rønne og Svaneke er
ca. 35 kilometer -så en
cykel er en god og bil-
lig måde at se andet
end havnebyerne på.
Gudhjem viser lystbåde-
ne den særlige service,
at der i inderbassinet
er anbragt faste agter-
f?ftØJhinger, fastgjort
til en svær kæde hen
over havnens bund. Man
skal blot løbe ind med
stævnen til kaj, gribe
fat i linen, der løber
ned i vandet, og fiske
den op, indtil man kan
gøre den fast i en ag-
terklampe. Så ligger
man fint. I alle andre
havne bør man for sin
9990 Skyld sætte en
særlig bund-line til
ankeret, så man kan
hive det baglæns op,
hvis det skulle fiske
en kæde eller på anden
måde beknibe sig på
havnebunden. Så err du
advaret !

Mange sejlere har iøvr-
lgfi også opdaget det
lille fiskerleje Li-
sted, umiddelbart vest
for Svaneke. Mange lo-
kale siger at det er
den dejligste havn på
Nordbornholm. Prøv se-
lv,...
Nexø, med stor fis-
kerihavn, har også en
del lystbåde, bl.a.
Danmarks østligste L23-
'er (D-282 “Viva", ejet
af Erik Olsen fra Nexø-
l. Byen blev bombet af
russerne i 1945, og det
tog livet af det meste
af byens gamle kvarter-
er. Men oplev den al-
ligevel: Nexø viser, at
Bornholm er en travl,
levende ø. Ikke kun
postkortidyl.
BQNNEriQ§_mM§§IÄX§I§fl _
Vestkystens havne må
tit trække det korteste
strå, når sejlerne skal
prioritere hvilke byer
der skal besøges. Men
fiskerlejet Vang med
lillebitte havn berøm-
mes af mange for sin
hyggelige atmosfære og
sin rare havnefoged.
Helligpeder, lidt syd
for Vang tør vi ikke
anbefale. Havnen er
meget lille, og dybgan-
gen er usikker. Hasle,
derimod, har stor og
god havn. ,
Og så er der naturlig-
vis Rønne med sin fine
atmosfære af gammel



dansk provinsby, gamle
gader og miljø i alle
krinkelkroge. Vidste du
f.eks. at flere danske
film og TV-udsendelser
er optaget i Rønne,
fordi byen bedst har
bevaret det gamle pro-
vinsbymiljø?

ØSTERSØENS PERLE - Det
tilnavn vil"HAVMUSEN“
tillade sig at hæfte på
Christiansø, der for os
står som Danmarks dej-
ligste og mest særpræg-
ede plet.
Christiansø kalder man
til daglig de to øer
Christiansø og Frede-
riksø, der er forbundet
af en ca. 20 rn. lang
gangbro. Øerne omgives
af flere andre skær, og
tilsammen udgør de gru-
ppen Ertholmene.
Det er klipper altsam-
men, og engang lå de
nøgne hen. Men efter
tabet af Skåne, Halland
og Blekinge begyndte
Danmark at oprette en
ny, fremskudt flåde-
base og fæstning på
disse skær. Og idag
ligger den faktisk in-
takt, men enorme bas-
tioner og kanoner, men
gule kasernelænger a la
Nyboder, komman-
dantbolig og håndværks-

huse. Samt et antal
sommerboliger i de man-
ge små tidligere hønse-
huse og redskabsskure,
opført af kampesten.
Måske lyder det som et
museum, men stedet er
sprællevende. Her bor
120-130 mennesker året
om:Fiskere, fyrper-
sonale, håndværkere,
læge, forvalter, køb-
mand. Her er kro og en
butik, der hver dag får
friske forsyninger med
postbåden fra Svaneke.
Friske fisk kan du hver
morgen købe af fiskerne
på kajen: Sild og tors-
k, somme tider fladfisk
og ål.
Og på Frederiksø kon-
kurrerer Ruth og Arne
om hvem der laver de
bedste "Christiansø-
sild". Selv synes vi
bedst om Ruths krydder-
sild, og tomatsilden er
bestemt også god.
Somme tideri får nogle
af fiskerne lyst til at
tænde op i en af de
gamle røgovne oppe på
bakken på Frederiksø,
og et par timer senere
er der de flotteste ,
gyldne røgede sild.

BAL PÅ MÅNEN - Hvis du
hører en skare hujende
unger på kajen, der
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Rettelse vedr. DS Klassemesterskabet for Æà

Denne rettelse bedes indsat i ÅRBOGEN
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D 148 Do-Do Niels Mogensen
D 220 Kanoni John Runge _
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1996
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1986
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1988
1989
1990

D 121
D 68
D l9
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Vimmer
Hov
Hevolte
Pop Eye
Pop Eye
Gronært
Laps
Killerlock
Pzjrns Ib
Thalatta
Killerlock
Killerlock

Dan L. Pedersen
íjlåiis S B_x"uun
Ole Schultee
F. Schjødt
F. Schjødt
Henning Jensen
Knud Larsen
Robert
Tlnnnas
Rim Paa
Robert
Robert

Christensen
K. Nielsen
ske
Christensen
Christensen



1. Forvaiterbolig. op-
tort 1735.

2. Hovedvaçten.
3. Paradepladsen.
4. Kommandantens

Batteri.
I. Kommendantboll-

gen. ca. 1700.
l. Have, hvor i ein tid-

bi. a. torvaiterboll
gen lå.

1, Kommandantens
bryggers og va_ske-
hus. '

l. Ravelinen.
9. Storetârn, 1864.

10. Kirken.
11. Store Magasin.

ca. 1736.
12. Solur tra 1765 med

Frederik V's navne-
træk.

il. Store Krudt- _; ,
magasin.

ll. Kerdusmagasinot.
også kaldet Gamle
Lnboratoriurn.

1l, Bombomnsasin.
II. Hcstehytten. Lige V

elt hertor IA -Lej-
ron- Jor de norske
lnstningsarbejdere.

17. Batterier -Line
Lejr-.

ll. Batteriet -Stora
Lejr-_ Batterierne _
ligger ved -Lejr-
vejen-.

il. Gyidenioves Batteri
med amrnunitions-
hytle. WGJ.

N. Rnntzeus Batteri
mod kassemat. l
iorden ses spor el
kenonernes rekyi-
bevægelser.

ll. Rugmarken med
tmstningsbagerens
hus.

I. Eksercerplads.
ll. Salomon: Brond.
ll- lkolebygning, 1831.
U. Hertuginden: Bet-

leri; nu teltplads.
I. Skt. Hans Port med

lti til den kampe-
ltensdækkede Skt.
Hen; Brønd.

IV. Kongens Have.
I. Mindet.
I. To brønde (Minde-

Irondene) og læ-
fllns. lidt. præstens
Dindingsværksbolig.

U. Kildendal med
overdækket brond.

li. Iiolkes Batteri.
ilotningens ældste
virk mod ost. 1685.
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Bielke: Port. ud-
ialdsport mod øst.
Store Atlulegehue.
nu en kampestens-
ruin.
Holtmanns Port.
Dronningens
Batteri, 1730.
Coucherons
Batteri, 1685.
Kongens Batteri m.
emmunitlonshus 1735.
Froderikshvile. hvor Fre-
derik Vll`og grevindo
Danner badede l 1851.
Svendsen: (dvs. Suena-
sons) Brønd.
Soldaterhytter.
Motion. hvoral nu kun
SBS Ofl flði If dðfi Cifkfli-
runde grundpian. ~
Møllebakken. Ringe til_
morterbetteriernes indstil-
ling ses endnu i klippen.
Store Brønd.
Mollehuset, 1761.
Kommandentena Havo
med pavillon, I gærdtt et
gammelt provlnnthus.

46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.
66.
87.
56.
69.

Klrkegàrden.
Juuls Batteri, 1684.
Stonvoid med -hvælvedo
kanonskydeskår, 1811.
Palivaren.
Gamle Kro. I nordgavlen
en inskription fra 1735.
-Gaden-, opført 1789-91.
Pakhus. 1808.
Spmjtehus.
Bryggeri og bageri.
101-Truppen (101 trin).
Bàdsmandons redskabe-
hytle.
Svingbro. '
Kanonbàdsskure.
Gigskuret.
Brystværn anlagt 1812.
-Snarken-. bolværk et
stenlyldte tommerkasser.
Spanns Batteri. 1684.
Beboelseshus (kaserrie).
Materialbod. nu værksted -
tor øens håndværkere.
Slatslængslet, 1025.
Tordenskjolds Bat!-zri.
Lazarettet.
Kolerakirkegàrdan.
Nyhavns Batteri.

70. Kgl. Studeslald.
71. Fellskærerens bolig.
72. nfiedarikscgaden-

(kaserner).
73. -Månen-_ opr. mand-

skabsbarak_ nu dansesel.
74. -Præslegârdshaven-.
75. Her dettes men ni et :malt

leb, som 1634 blev :too-
pet tor at give roligere
vand i Nordrehuvn.

76. Admiralrtetets eller
Moltke: Batteri. `

77. Lilletarns Brønd.
78. Lilletârn. 1685-87; nu

fl'\US9U|'fi.
79. Sehested: Batteri. 1684.
80. Bàdsmandshytten;
81. Smedie og smedobolig,

et ai de ældste huse.
82. Her boede lodserne l en

27 m lang bygning. hvor
der holdtes gæstgiveri.

83. Havneiyr; her là 1730
Danneskjolds Batteri.

84. Kæder, spærretove og
bemme. hvormed indle-
bene blev lukket under
krigssiluationer.



trutter i horn og for-
kynder, at i aften er
der bal på månen, er
det hverken dem eller
dig der er blevet skør.
Månen er Christiansø
forsamlingshus, O9 eh
fest her er en munter
affære, hvor der danses
så gulvbrædderne ulmer-
Mugikken leveres af de
lokale. Manâë af fls'
§.-`e{"|^,ç_.- gr' KQHQ i"tLiOS9i'_

nå harmonika O9 hafi
Éveft Tgube og hele det
svenske skiboervalse-
repertoire udenad...
Måske kan du også være
heldig og høre har-
monika og sang en Qân'
ske almindelig aften
oppe fra kroens ter-
rasse. Sä har en flok
af vennerne fundet sam-
men, og andre er vel-
kommen til at slutte
gig til kredsen, lytte
til og synge med O9
måske tage en svingom.

BBAÄIl§KE”;IlE§ '_ KØB”
manden har et rimeligt
udvalg, også i fersk og
frosset kob samt grønt.
Benzin skal dU ikke
regne med at kunne kø-
be. Borg selv for ai
forsvne dlä Då Büffi'
holmf Msn sr du i kni-
be, så prøv at snakke
med en af fiskerne.

Vand har Christiansø
ikke meget af. Du má
gerne taooe, hvad GU
løbende skal brug, men
tank ikke båden op før
afgang. Vent til næste
havn.
wd 09 _ka_t-,.-s_r..__f_o:_t2_L;:1t-
Der er to grunde: Dels
henter Christiansø til-
dels sin vandforsyning
fra regnvandsbassiner,
og vandet skulle nødig
forurenes af deres eft-
erladenskaber. Og delê
værner Christiansø om
sit sjældne fugleliv,
hvor hunde og katte han
volde stor forstyrrelse
og skade.
Bad, toilet og vas-
kefaoiliteter flndeS
bedst i den lange Qvle
fyrvagt-bygning overfOF
Store Tàrn med fyfet-
Man bader i varmt salt-
vand, men det er ikke
mere salt end at almin-
delig shampoo og Sæbe
fungerer fint. Nø9le“
til en brusekabine hen-
tes hos fYfVa9§e“-
Pris 5 kr. for 2D man.
Havneoenäefiê ff l af 7
kr_ pr. meter, og for
vores både bä SYV meter
bliver det altså til 49
kr Dr dag-
HVOR s@-Al_E.<å_Ll§â<iE_._? -
Möstflsr i sydhavnen det
foregår, med indsejling
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fra syd. Nordhavnen er
for de lokale både og
for passagerbàden fra
Gudhjem og Allinge. Kun
ved slemt vejr af syd
og sydøst kan det blive
aktuelt for gæster at
forhale til nordhavnen,
hvor der imidlertid
ikke er egentlige kaj-
anlæg.
Hvis du gerne vil ligge
langs med kajen, evt.
som fjerde eller femte
båd udefter, skal du
vælge Christiansø-sid-
en. Her har man desuden
hver formiddag den for-
nøjelse at blive flyt-
tet af havnefoged Al-
fred, der skal skaffe
plads til post-og fra-
gtbåden fra Svaneke.

' ' ' V ri-r.->rl-ir ii W w.. i l J ' “ ' “ "'11

Vores tips er imidler-
tid: Læg dig med stævn-
en til kaj og anker ud
agter (husk ekstraline
til ankerets bundll
over mod Frederiksø.
Det kan du gøre to ste-
der: Dels lidt syd for
de gamle kanonjolle-
skure fra Napoleons-
krigenes tid, der idag
er fiskernes redskabs-
skure. Og dels længst
mod syd op til molen,
der skyder sig ud fra
Frederiksø.
Begge steder er marker-
et med en pil på korts-
kitsen over Christian-
sø.
Ligger du først der,
ligger du trygt og godt
i næsten al slags vejr,
på en ø, hvor der er
forsyninger og facili-
teter og hygge nok til
selv en længere in-
deblæsning.



TU

I eftersommeren 1980
forlod vi i hast Chris-
tiansø, da radioen for-
talte om optrækkende
blæsevejr fra vest. Og
i fem dage lå vi så
indeblæst i Hammerhav-
nen, mens en regulær
storm hujede hen over
os og bølgerne knustes
mod molerne i sprøjt,
der hvert 20. sekund
slog ned over os. Og
ensomt var der. Det var
sku' ikke morsomt.

På Christiansø hyggede
de sig imens. Havnevan-
det var stille, bølge-
sprøjtet blev ude på
den anden side af Fred-
eriksø. Der var klokken
fem-bajer på Parade-
pladsen, og harmonikaen
gik på 'terrassen. Der
var det en fornøjelse
at være stormet inde.
Christiansø er bedst.
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,ang Christiansø som base S3/\' omkom. Han ser henover
`or sine to<g;t.eii~. Mfen kun Store T.-fårns murkrone forbi
een gang 11:11:' oen selv væ- Lilletårn (Lhl ud mod såaib-
ret i !~::».1m1,»: 24. oktober ene. Ti. det toets.-igers
T9051 bombalfderede en eng- sLali,.sfærxgse.L, hvor enga
elsla eskadre fæstni11g`en, den poli_1__a.'~;l~;e farige
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vis egne 'gamle lianoner Dr. lflmiipe sad.
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n0\NE 1) Erichsen: Gard 2) Rådhus med polluslanon 3) Bornholms Museum. 4) Post E Telegraí. J5)hArn!s9âä:2.
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I Qbestyrelsen

FORMAND :

NÆSTFORMAND :

KASSERER :

SEKRETÆR :

BEST . MEDLEM:

SUPPLEANT :

SUPPLEANT :

Robert Beck
Tjørnevej 12
5800 Nyborg
tlf. 65 31 21 29

KREDSKONTAKTER

Rune Lentz
Havemøllevej 62
4100 Ringsted
tlf. 53 61 45 58

TIL LEJE :
TELTE/AP ' en
SEJLTILBUD

Claus Siggaard
Jægersborg Alle 39, 3.tv.
2920 Charlottenlund
tlf. 31 64 41 41

Michael Kristiansen
Rødovrevej 194 2. tv L-23 NYT
2610 Rødovre
tlf. 31 41 45 57

Frede Nicolajsen
Wandalls Parken 9
5700 Svendborg
tlf. 62 22 11 O1

KAPSEJLADS

Michael Madsen
Kumnfivoj 4 A KØB/SALG
5800 Nyborg + NYE IDEER
tlf. US Ål 12 97

Torben K.i.hl-Plmnhnk
K.M. Klauscrm (indu fih,4.
2450 København SV
tlf. 31 22 55 02


