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Sejlsæsonen 2015
er ved at være
slut, men Nappedam
er fortsat et besøg
værd.
Foto: Marianne Brenholdt
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Aktivitetskalender:
31-10-2015

kl. 12,00

Afriggerkomsammen m/buffet - husk tilmelding

04-11-2015

kl.19:00

Bestyrelsesmøde

18-11-2015

kl.19:00

Generalforsamling

02-12-2015

kl.19:00

Bestyrelsesmøde

05-12-2015

kl. 13-16

Julehygge i klubhuset - husk tilmelding

14-01-2016

kl. 19,30

Foredrag i klubhuset (se omtale andet sted i bladet)

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær
HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær (strikke– og snakketøj må
medbringes)

HUSK
GENERALFORSAMLING I KLUBHUSET 18.10.15 KL. 19,30

HUSK HUSK HUSK
at melde adresse– og telefonnummerændringer til:
Kasseren Jytte Gyldenløve
mail gylden-loeve@mail.tele.dk

eller

tlf.nr. 2479 7306

Husk at holde øje med
opslagstavlen i klubhuset og hjemmeside,
hvor du finder de sidste nyheder. Der kan være vigtige oplysninger.
Bl.a. kan du læse referater fra bestyrelsesmøder,
og se, hvad der sker i klubhuset og på havnen.

www.nappedam.dk

Deadline for Lanternen 2016
22. januar 2016
25. marts 2016
26. august 2016
23. oktober 2016
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Ændringer vedrørende ejet eller lejet bådplads 2016.
Til pladsejere.
Har du haft udlejet din plads i indeværende år, og selv ønsker at benytte pladsen i 2016, skal du
kontakte mig senest 15. december d. å. - gerne før.
Hører jeg ikke noget, vil udleje af plads ske igen, som i indeværende år.
Ønsker du at udleje din plads i 2016, bedes dette meddelt inden 15. december d. å.
Du slipper således for havneafgift for 2016, såfremt pladsen kan udlejes.
Husk at udlejning af plads altid gælder for et kalenderår, og vil fortsætte til andet er aftalt.

Til lejere.
Ønsker du ikke, at fortsætte dit lejemål, bedes du meddele dette snarest og senest 15. december
d.å.
Ønsker du at fortsætte lejemål, skal du ikke foretage dig noget. Vi vil så vidt det er muligt anvise
samme plads som tidligere, men i enkelte tilfælde er dette ikke muligt. Pladsændring vil fremgå
af tavle i forgang, der vil være ajourført ved udsendelse af opkrævninger/isætning.
Vær opmærksom på, at en lejeaftalen altid gælder 1 kalenderår.
Ejere og lejere må ikke selv låne/udleje deres plads.
Husk ved anskaffelse af anden båd, at kontrollere, om den må være på pladsen. Der skal være
40 cm. til fendere i bredde, og ligeledes skal båden være inden for bagpæle. En båd på en 3,5
m. plads må være 3,10 m. i bredde
Kontakt mig helst på pladssalg@nappedam.dk eller 20 52 13 41.
Lejere som ønsker køb af plads bedes orientere mig om dette, så jeg er sikker på, at min liste er
korrekt, og jeg ikke ulejliger nogen lejere med tilbud om køb, hvis de ikke ønsker dette.
Så hvis du ønsker at ændre leje til eje, når muligheden viser sig , så send en mail til pladssalg@nappedam.dk.
Tak.
Hilsen
Harald
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LÆSERBREV
Fredag den 2. okt. ankom jeg til havnen lige efter middag. Mit første indtryk var, at der var en
frygtelig larm i havnen. Snart blev jeg klar over, hvad det var som ødelagde idyllen. 5 ribbåde
drønede frem og tilbage med 10 unge mennesker, som gradvis blev udskiftet ude ved ydermolen
med et nyt hold, hvorefter den med fuld fart og skumsprøjt sejlede ud i bugten. Ikke nok med
det, over mit hoved fløj 3 helikoptere rundt tæt ved ydermolen, som landede på det grønne område ved Kalø jagt område, hvor der stod en stor flok unge mennesker, som på skift fik sig
en flyvetur. Dette fortsatte til over kl. 1600 og afgav en næsten uudholdelig larm for os i havnen.
Er det rimeligt, at vi skal lægge havn til disse
events? Det mener jeg absolut ikke. Nu har vi
fået kajakklubben godt etableret og givet lov til
campere må holde på pladser. Der er IKKE
plads til mere i Nappedam!
Men det var ikke nok med det, lørdag drønede 4
-5 faldskærme med larmende motorer rundt om
havnen tæt ved ydermolen i en times tid, hvad
bliver det næste, måske et hold vandscootere.
De skulle forbydes at blive sat i vandet i vores
havn. Sæt et skilt op: "dette slip må ikke benyttes af vandscootere ".
Søren Dyrskjøt

HUSK FOREDRAG
TORSDAG D. 14. JANUAR 2016, KL. 19.30
Snurrevodsﬁskeri i Nordsøen i 1980-erne.

Kaare Kristensen fra Rønde er uddannet lærer, men har i sin ungdom sejlet ”på dækket” i 4 år med DFDS
og ØK til bl.a. USA og Østen samt fisket i Nordsøen i 2 år.
Kaare vil – ledsaget af mange farvefotos fra den tid -fortælle om fiskeriet fra Thyborøn.
Vi følger kutterne fra de afgår fra land til de lander fisken. Desuden er der stof om egnens og fiskeriets
historiske udvikling.

Arrangementet foregår i klubhuset, og der vil som sædvanligt kunne købes kaffe og kage til favorable priser.
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Kommentarer til Søren Dyrskjøts indlæg om ”Larm i Nappedam”.
I slutningen af september måned modtog bestyrelsen en henvendelse fra MAI-EVENT om det
nævnte arrangement. Det fremgik heraf, at der skulle sejles i 4 - 5 godkendte Rib-både, så vidt
muligt fra den yderste bro. Det fremgik desuden, at der var tale om 150 – 200 personer, der skulle komme gående henne fra Kalø Slotsruin. Endelig var der nævnt en kontaktperson og angivet
et telefonnummer til den pågældende.
Vi erfarede senere, at det var et personalearrangement for Bestseller-koncernen.
Bestyrelsen bekræftede, at dette var i orden. Dels fordi, der er offentlig adgang til havnen og dels
fordi alle frit kan sætte både i vandet ved vores slæbested. Det forudsætter bare, at man betaler
den gældende takst ved brug af slæbestedet og i øvrigt overholder bestemmelserne i havnereglementet.
Vi hørte ikke noget om helikopterflyvning og kan heller ikke blande os i det. Det hører under politiet og luftfartsmyndighederne.
Vi har, som Bådelaug, heller ikke noget at skulle have sagt om sejladsen uden for havnen. Det
hører også under politiet.
Faldskærmene med larmende motorer har vi som Bådelaug heller ikke noget at gøre med.
Så vidt vides opførte arrangører og deltagere sig pænt og ordentligt på havnearealet.
Der foregår jævnligt arrangementer af forskellig art på havnen, f.eks. besøg af skoleklasser og
visse friluftsportsarrangementer.
Bestyrelsen er generelt positivt indstillet omkring dette, idet vi ser det som en fordel af flere får
øjnene op for at sejle og idet vi derved får markedsført havnen og Bådelauget. Vi ser det også
som en af måderne at rekruttere nye medlemmer på – og det kan der nok være behov for, når
man ser den store aldrende del af medlemsskaren.
Der er nok ingen tvivl om, at der har været støj omkring det pågældende arrangement, men det
var et forholdsvis begrænset antal timer og det var på en hverdag i oktober måned uden for højsæsonen. Samlet set vurderer bestyrelsen derfor, at arrangementer af denne art er ok, blot det
ikke foregår for tit og så vidt muligt ikke i højsæsonen med mange gæster på havnen.
Bestyrelsen har i øvrigt tidligere – på baggrund af et forslag fra et par medlemmer – besluttet at
skilte med bestemmelserne for vandscootersejlads. Disse skilte kommer op inden næste sæson.
Henning Madsen
Formand
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Calypso var en tur i Polen
Jeg synes altid det er lidt festligt, og spændende, når vi sætter et gæsteflag i styrbord salling. Det
tyske og svenske har været oppe adskillige gange, så i år
havde vi bestemt os for at prøve et nyt. Det blev det rødhvide polske.
Vi, Tove og jeg, havde fire uger til rådighed, og sejlede
fra Nappedam den 19. juni om eftermiddagen med første
stop i Hou. Det blev til godt fire timer for motor i regn og torden og kun svag vind. Dagen efter videre i fin vind til Middelfart. Når vi er på de kanter vælger vi næsten altid den
gamle havn helt inde i byen, lige nedenfor fiskebutikken,
hvis der ellers er ledige pladser. Det var der denne gang.
Dagen derpå blot en times sejlads til Skærbæk, hvor besætningen blev skiftet. Tove havde en uges arbejde at ordne,
så et par af mine søskende blev hyret ind som gaster. Afsted med Årøsund i hård vind og med
tophuerne trukket godt ned. Det var fandme koldt den dag, men derefter blev vejret bedre og
bedre. I Sønderborg kunne vi sidde ude på en af havnens hyggelige restauranter og spise til aften. Derfra i totalt havblik mod Slien. Første stop, for frokost, blev i den lille by Maasholm som
ligger lige efter indsejling i Slien, på nordsiden. Derfra de ca. 3 sømil ind ad fjorden til Kappeln.
Sejlruten ind til Schleswig er tydelig markeret med nummererede røde og grønne bøjer, så her er
der ingen fare for at blive væk. I Kappeln valgte vi lystbådehavnen lige efter klapbroen, og her
blev vi mødt af en velkendt hjælpende hånd hjemme fra Nappedam. Fernando, med Annelise og
Peter, var ankommet dagen før, så det blev til en hygge sludder over en aften øl. Næste stop
blev ved det store ferie kompleks Damp, som vi også tidligere har besøgt.
Her fik jeg min gode gamle besætning tilbage, og kunne sige farvel til mine søskende efter gode,
og hyggelige, dage ombord. Båden blev tanket godt op med diesel, vand, vin og øl og med 6
sek/m vind, fra den retning, hvor vores genakker (et stort forsegl, til jer i motorbåde) trækker
bedst, nåede vi til Heiligenhafen, ved Femern, på 8 timer. En ganske fin by at besøge, synes vi,
med en kæmpe stor lystbådehavn som ligger godt beskyttet bag en lang tange.
Nå, der er jo stadig et godt stykke vej til Polen, så videre dagen efter i sol, 26 grader og havblik.
Efter syv timer for motor ankom vi til Warnemünde som ligger i det gamle DDR. Det er en by vi kan anbefale at besøge. Her er masser af liv, en kæmpe stor strand, flot havnemiljø, navnlig i den gamle havn, som vi var heldige at få en
plads i. Lidt som at ligge i Nyhavn. Den gamle havn ligger
som en ”finger” parallel med floden, som løber videre mod
Rostock. Det er en aktiv trafikhavn med fragt og krydstogtskibe m.v. På den anden side af floder ligger der en kæmpe
stor Marina med hyppige færgeforbindelser over floden.
Dagen efter tog vi toget til Rostock, en tur på 30 min og blot
1,5 euro pr. person hver vej. Byen er bestemt også et besøg vær, og ligger på ruten til Berlin.
Havneafgiften, inkl. el, for vores 29 fod båd var 14 euro, eller ca. kr. 105,- Det er billigt at besøge de tyske havne, hvor vi her hjemme jo giver ca. kr. 150,for de samme faciliteter.
Onsdag den 1. juli afsejlede vi i sol og ganske svag vind med Stralsund ved Rügen som næste
mål.
Godt og vel 60 sømil og ca. 11 timer for motor. Ja, der er en sejlbåd, men en hjælpemotor er nu
ikke så ringe endda!
Farvandet omkring Rügen er lidt som i Limfjorden. Masser af bøjer som markerer lavt vand overalt, så hold øjnene godt åbne og nyd det flotte landskab. Stralsund er en stor flot by, med en stor
marina, flot havnepromenade, sandstrand, store kirker og stor aktivitet. Byen ligger lige der hvor
de to, meget trafikerede, broer går over til Rügen. Vi blev her et par dage, og gik på opdagelse i
byen, samt cyklede lidt rundt.
Så blev der igen tanket diesel, og i Tyskland foregår det som regel ved at en tankpasser hælder
på, der afregnes kontant, og du får en kvittering. Vi var klar til at sejle gennem klapbroen kl. 10,
men den gik ikke. Broen åbnede først kl. 12.20, så vi lagde os i venteposition ved kajen. fortsæ er..
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Kl. 12.20 blev der ringet med klokken, lysene blinkede grønt for os, og vi afsted sammen med ca.
3o andre både.
Vinden ret i mod de næste tre timer i et smalt løb, så det kostede seks liter diesel. Derefter fik vi
endelig lidt vind i sejlene og ankom til vores bestemmelsessted Lubmin kl. ca. 18. Havnen ligger
ved et tidligere atomkraftværk, og egentlig i ganske fin natur og med den fineste sandstrand. Bad
og toilet er i et par gamle containere og havnekontoret på en lille færge som også er restaurant.
Nu er det sommer med sol og 30 grader samt svag vind. Vi afsejler ved ni tiden og kringler os
gennem et utal af bøjer langs Rügen. Efter nogle timer er vi i frit farvand og sejlene sættes. De
kan lige give os 3 knob, så efter yderlig et par timer må motoren hjælpe lidt til. Her sættes det
polske gæsteflag, og vi sejler forbi møllen der står på molen ved indsejling til Swinoujscie.
Vi skal ca. 1,5 sømil op ad floden Swine til marinaen. På tysk kaldes byen i øvrigt Swinemünde,
hvilket jo giver god mening.
Havneafgift ca. kr. 100,- inkl. el og bad, og havnen er ganske fin og stor, men husk lige at medbringe toiletpapir, for det forsvinder, og affaldscontainerne bliver
ikke tømt før der er fyldt godt op omkring dem.
Her er billigt, fødevarer i butikkerne under halv pris af danske, og
et ganske godt måltid mad på en restaurant, inkl. vand og vin, til
under kr. 100 pr. person. Byen ligger lige ved den tyske grænse,
og der er en livlig grænsehandel. En pakke cigaretter koster under
10 kr.
Her er en livlig færgetrafik op ad floden og videre ind i Polen og
Tyskland. Vi blev her i tre nætter, og fik set en masse spændende
ting. Vi cyklede bl.a. til Tyskland, hvor jeg i øvrigt væltede og slog
røven, og vi nød et hav bad fra den flotte strand. Tove bagte boller og jeg lavede Irsk kaffe, hvilket jeg nu gør nu ret ofte ved nattetid.
Der varsles et vejrskift, og vi har et par lange, og åbne, strækninger inden vi når Danmark. I første omgang havde vi udset os byen
Sassnitz på den nordøstlige del af Rügen. Herfra går der færge til Bornholm og Trelleborg. Den 7. juli kl. 07 sejlede vi atter forbi møllen på molen, og ved 15 tiden havde vi tilbagelagt de ca. 45
sømil og sejlede ind i havnen, som i øvrigt har Europas længste dækmole på 1,5 km. Sassnitz
kan sammenlignes lidt med Ebeltoft. Det er en udpræget turistby, og ligger ved en flot nationalpark med skove og klinter, helt som på Møn og Stevn. Det blev til hele fire overnatninger her, for
der kom vind, og det rigtig meget. Men pyt, her var nok at se på, og endvidere havnefest hvor et
kæmpe tivoli blev opstillet med bl.a. et 35 meter høj pariserhjul lige for enden af vores bro. Vi
cyklede de ca. 10 km ned langs kysten til det sted hvor Hitler i 30-erne byggede et kæmpe hotelkompleks langs stranden. Hele 4,5 km lang bygning i flere etager. Meget står i dag som en ruin,
men en del er under restaurering, og sælges som ferielejligheder. Kønt er det bestemt ikke!
Båden river hårdt i fortøjningerne i de ca. 18 sek./m det blæser, og vi lægger ekstra tov ud. Det
er dog intet at regne for de 22 sek./m vi havde sidste år, hvor vi lå i Doverodde, i Limfjorden.
En morgen bankede en høflig mand med kasket på båden. På kasketten stod der Zoll, og han
ville vide, om vi havde nogle varer ombord som skulle fortoldes. Han havde nok en mistanke om
at vi kom fra Polen, og tænkte vi måske have tanket rigeligt med vodka og cigaretter. Jeg spurgte om han ville ombord og se bådens papirer og vore pas, men det ville han ikke. Jeg skulle blot
følge med op til hans bil og udfylde, samt underskrive, er tolderklæring. Vi havde i øvrigt intet
ombord som ikke måtte være der.
Lørdag den 11. juli havde vinden lagt sig så meget at det atter var sejlvejr. Egentlig var vindretningen bedst for Trelleborg i Sverige, men så skulle vi gennem Øresund hjem, og vi havde nu en
ide om at det gerne skulle være Storebælt. Så i lidt ”skæv” vind sejlede vi 72 sømil til Stubbekøbing. En tur på 12 timer. Vi kunne have valgt Klintholm havn på Møn, som vi sejlede forbi,
men der har vi tidligere været, og vi ville gerne helt i læ i Storstrømmen, så derfor pizza i Stubbekøbing kl. 21. Vi blev her endnu en nat, hvorefter vi sejlede mod Agersø og fandt en af de gule
DS bøjer for næste overnatning. Herfra blot en times tid for sejl og vi lå i indsejlingen til Skælskør, som jo ligger lige syd for Storebæltsbroen.
fortsætter……...
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Fra søsiden skal man meget tæt på for at finde hullet ind til byen, men indsejlingen er naturligvis
markeret med diverse bøjer, så ikke noget problem. Det er en af de flotteste fjorde vi har sejlet i,
ja nok den flotteste, så det kan varmt anbefales. Byen og havnen er også ganske hyggelige med
et aktivt fisker miljø samt en gammel turbåd med dampmaskine. Kerteminde var næste stop. 24
sømil, kurs 300 grader og 9 sek/m fra nordvest. En lille hyggetur under Storebæltsbroen og over
til det Fynske. Men det blev bare en rigtig træls tur med
vinden lige i ”snotten”. Vi krydsede og krydsede, og kun
langsomt gik det, så til sidst måtte motoren trække os ind til
Amanda i Kerteminde. Hen lå ikke mindre end tre både fra
Nappedam, så det blev til en hel ”storfamilie”. ”Second
choice” var, som vi, på vej hjemad og ”En la Bas” samt motorbåden ”Rosaue Bee” på vej ud. Vi besøgte Johannes
Larsen museet, som vi i øvrigt også gjorde sidst vi var her,
for 12 år siden. Johannes Larsen (født i Kerteminde 1867
og død samme sted i 1961) er en af de kendte fynske malere. Han byggede ejendommen i 1902, hvor der i dag er
museum. Det skal bare besøges, og det var vi flere fra
Nappedam der gjorde den dag. Jamen så er vi jo næsten hjemme.
Efter frokost afsejlede vi Kerteminde og satte kursen mod Mårup på Samsø hvor vi ankom ved
19-tiden. Her mødte vi besætningen fra ”Simone” af Nappedam, og det blev en fin stille aften.
Fredag den 17. juli var vi klar til sidste stræk, og der blev lagt ud med sol og svag medvind, så op
med genakeren, syd om Tunø og hjem til plads D22 i Nappedam.
En super tur, blot havde vi mere motorsejlads en normalt, men faktorerne tid og vejr spiller her
en afgørende rolle. Vi anløb 18 havne, var væk en måned, sejlede ca. 650 sømil og brugte ca.
150 liter diesel. Tove vandt lidt flere spil yatzy end jeg.
Peter Storm
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2015 Kapsejladssæson opsummering
Første del af sæsonen var præget af megen blæsevejr, som af og )l gav fravalg )l sejlads,
men ikke )l fælleshyggen i klubhuset, hvor man så kunne følge de vovehalse, som trodsede
vejret. I år havde vi her fra Nappedam kun en deltager )l Fyn cup, som dog må e udgå pga.
”mild” storm omkring 20 sekundmeter. Til
sankthans, som jo ramte en )rsdag, var vi
næsten alle med. Der blev sejlet en god
sejlads med e2erfølgende pølsespisning,
kaﬀe og kage - det var hyggeligt. Sommeren var som bekendt meget blæsende og
vi skulle helt hen )l slut august, inden vinden lagde sig, så vi kunne få os en rolig
)rsdagssejlads. Dem nåede vi så for med )l De tre Broer. Og én båd - en lille rød en som
skulle forsøge endnu engang at komme Fyn rundt som singlehand, men hvor den sidste år
må e give op pga. manglende vind, kom den ikke engang )l start i år pga. for megen vind,
så bedre held i 2016, hvor vinden alt andet lige MÅ blive god. Natsejlads har vi også ha2 på
programmet og det var en god oplevelse,
selvom det var i styrtende regnvejr, bælgravende mørke og roligt vejr, ja grænsende )l
snigsejlads. E2er sejladsen var der suppe og
kaﬀe og kage, så det var en herlig fredag
a2en. Vi har i årets løb ha2 2 )rsdags langdistancer, som jo betyder at man kommer
uden for rønnen - rig)g gode sejladser. Endelig slu ede vi af med Hovedsejlads, som al)d er en hyggelig sejlerdag startende med
morgenbrød, 2 sejladser, frokost, dere2er en langdistance med e2erfølgende kaﬀe og kage
og præmieoverrækkelse. Om a2enen blev der a<oldt en dejlig gourmethyggea2en.
Alt i alt som også )dligere en god sæson
dog med lidt mere vind, lidt mere sjov og
lidt mere hygge.

Tekst: Lars Foersom

Foto: Kirsten Espersen
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Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam.
Henrik Jæger

C - 09

Kenneth Lindstroem D - 05
Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I må få
mange gode oplevelser i klubben og på vandet.

Efterårsstemning på Nappedam 2015
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H.D. tur til Herskind Savværk.
Tirsdag den 6 oktober satte 26 medlemmer kursen mod
Herskind Savværk for at se forarbejdningen fra kævle til
planker skåret ud i størrelse, klar til salg, for endelig bearbejdning.
Herskind savværk har leveret gulvet i klubhuset, egeskørtet på badebroen, og den store plader med de 2 grill
ved klubhuset.
Vi blev modtaget af Uffe Jakobsen foran savværket, og
vejret, ja det var køligt og meget blæsende, men holdt
dog tørt. Uffe informerede kort om virksomheden i en lækrog, hvorefter vi begav ind, for at følge en kævles opskæring med båndsav.
Først er stammen renset med højtryksrenser for sand, sten, og hvad der kan være af urenheder,
som ikke er godt for den videre bearbejdning. Efter opskæring gik træet videre til sortering i hvad muligheder,
det enkelte stykke gav, med hensyn til kvalitet og længde. Ligeledes så vi værkstedet, hvor de store klinger til
båndsavene blev filet og vedligeholdt.
Herefter begav vi os ud i et sandt bjerglandskab af opskåret træ, der lå til lagering, f. eks. kan der nævnes, at
opskåret eg skal ligge 1 år pr. tomme, inden det kan viderebearbejdes.
Uffe har en utrolig viden om den optimale behandling af
de forskellige træsorter, ja for mig lød det som en hel
videnskab, spændende at høre om.
Efter turen på pladsen var maverne nu begyndt at kræve deres ret, og vi begav os til frokoststuen. Her havde
Anne Mette dækket op til os, så vi kunne nyde vores
mad, og savværket gav en øl, kaffe og småkager. Uffe
gav en gennemgang af virksomhedens historie, og der
var mange spørgsmål.
Herskind Savværk beskæftiger i dag omkring 30 mand.
Tak til Uffe for en god og spændende dag.
Harald

” FRA DET GAMLE ARKIV”
MINEFAREN I DE DANSKE FARVANDE
Skønt krigen nu for længst er forbi, er de danske farvande stadig farlige
at besejle, hvis skibene ikke nøje følger de af den danske marine minestrøgne ruter.
De tusindvis af miner, som dels under krigen er udlagt af tyskerne, dels strøet ned over farvandene fra allierede flyvemaskiner, vil endnu i mange år gøre sejladsen rundt de danske øer og
kyster usikker. Selv om skibene nøje følger de minestrøgne kanaler, kan storm og strømninger i
usigtbart vejr drive skibene ind over farlige områder. Selv i de rensede kanaler kan faren lure,
idet man har eksempler på, at miner er drevet ind i de minestrøgne ruter og har forårsaget skibsulykker.
fortsætter næste side
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fortsat: I tiden fra 1. januar 1946 til 31. december 1950 er ikke mindre end 20 danske handelsskibe
på i alt 7924 B.R.T. forlist i danske farvande på grund af minesprængninger, ved hvilke forlis 88
danske statsborgere mistede livet. Af disse var 41 passagerer med s/s Kjøbenhavn.

Desuden havarerede i dette tidsrum 12 danske handelsskibe på i alt 24.988 B.R.T. I årene 1951
og 1952 skete der ingen krigsforlis eller havarier af danske handelsskibe.
Man har i de danske farvande fra krigens slutning til udgangen af året 1954 strøget og tilintetgjort
i alt ca 2000 miner i farvandene og 12,000
I strandkanten på Jyllands vestkyst, men regner med, at der endnu er langt igen, før farvandene
frit kan besejles.
Årene 1922- 1925 var den travle periode for alt, hvad der kunne sejle.
Det gamle skib ”Helgenæs” oplægges. Behovet for et nyt skib var imidlertid til stede. Befolkningen på Mols var utilfreds med postvæsenet. Der var ingen mening i, at et brev var hele 3 dage
om at nå frem til modtageren.
Den nye damper fik navnet ”MOLS”. Den var forsynet med 2 redningsbåde (billedet), der ikke
kan have forslået meget, idet fartøjet var bestemt til fragt. – og passagerfart samt kreaturtransport i indenrigsfarvande. Uden dækslast måtte det medføre 380 passagerer i kystfart på Århusbugten. Af dyr måtte medtages 58 stk hornkvæg (heraf 16 under overbygningen, 20 på fordækket og 22 i forlasten) – eller 232 får eller svin.
Besætningen var på 5 mand, 1 fører, 1 styrmand, 1 maskinmester, 1 matros og 1 fyrbøder.
”Mols” gjorde tjeneste i selskabet indtil 1925 hvor det blev solgt og blev kreaturbåd for
C.Clausen, Haderslev, hvorfra det sejlede med kreaturer til Tyskland. .- Skibet skiftede til navnet
”Langeland”- Under krigen blev det af tyskerne overtaget og blev et skib med mast og rig, - det
skulle være skoleskib for de nye matroser.
M/S ”Langeland” af Rudkøbing sejlede med kaptajnen Gothar Madsen. På
Rejse fra Rudkøbing til København afsejlede Madsen fra Lohals med stykgods den 9. oktober
1945 klokken 21.oo
Den 15. oktober fandt man ved Falsterbo 10 jerntromler af ”Langelands” dæklast, og den 22. oktober ved Møns sydkyst agterenden af en af ”Langelands” redningsbåde. – Senere fandtes andre steder vraggods fra skibet og den 5. november drev føreren i land ved ”Trekroner” og 2 dage
senere liget af motorpasseren på Saltholm.
Det må antages, at skibet er forlist ved en minesprængning og alle 5 mand af besætningen omkommet.
KILDE FRA ”DET GAMLE ARKIV” v. Willy Ovesen
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