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Adresseliste for bestyrelse og udvalg i
Aabenraa Båd Club
Havnegruppen:
Bent Møller
Svend Mundeling

Bestyrelsen
Formand: Svend E. Mundeling
Industrivej 7,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 63 12 13;mob: +45 40 90 23 60
mail: formanden@abcbaadclub.dk

Festudvalg
Jonna Damgaard Pedersen +45 40 94 28 26
Hans Chr. Eichner +45 74 71 65 04

Næstformand: Kaj Madsen
Mølleparken 145
DK-6240 Løgumkloster
Tlf.: +45 21 83 92 42
mail: kalima@jotak.dk

Bladudvalg:
Redaktør: Jakob L. Christensen
Fredenshøj 26
6200 Aabenraa
Tlf. +45 60 73 45 90
mail: makrellen@abcbaadclub.dk

Sekretær: Aage Mortensen
Birkevænget 6, Abild
DK-6270 Tønder
Tlf.: +45 74 72 12 77
Mobil: +45 23 98 93 49
mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk

Annoncer:
Jan Schmidt
Frueløkke 46
6200 Aabenraa
Tlf.+45 24 62 53 93
mail: jan.schmidt@gmail.com

Kasserer: Leif Nielsen
Gl. Flensborgvej 4.1.08
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 20 66 06 84
mail: kasseren@abcbaadclub.dk

Miljøudvalg:
Kaj Madsen, Jan Ferslev
Hans Jørgen Hagensen, Viggo Thude

Bestyrelsesmedlem: Bent Møller
Fjordløkke 81,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 62 73 86;mob: +45 30 40 88 01
mail: bentnmoller@gmail.com

Havnen
Havnemester:
Jan Ferslev
Fjordvænget 20,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 62 94 62
mob: +45 21 23 94 62

Udvalg og grupper
Kapsejladsudvalg:
Tage Møller
Harry Bjørn Petersen
Henrik K. Hansen

Aabenraa Båd Club
Havnekontoret
Kystvej 27
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 39 82
abc.baadclub@mail.dk
www.abcbaadclub.dk

Havneudvalgsformand:
Bent Møller
Tursejlerudvalg.:
Evy og Peter Møller
Tlf.: 75 15 30 37

ABC

2

Makrellen

Redaktøren har ordet
Herligt med endnu et blad på gaden. Markellen er i denne udgave tilberedt med lidt
krydderi fra medlemmerne, bestyrelsen og udvalgene i ABC. Dejligt at opleve at
der er ved at være aktivitet igen rundt omkring på klubben, man kan mærke at der er
stor lyst til at komme ud at sætte sejl eller prøve motoren af. Vi har jo også haft et
par gode uger med fint vejer, så der har ikke været nogle gode undskyldning for
ikke at gøre båden sejlklar, både over og under vandlinjen samt i motoren.
Aktivitet var der bl.a. den lørdag hvor klubben blev gjort hovedrent, hvilket billederne inde i bladet vidner om. Så har der også været en helt forrygende pinsetur
med sang og musik, dans, god mad og drikke. Billederne fra pinseturen taler sit tydelige sprog og vidner om en hyggelig tur med godt humør.
Ud over referaterne, diverse kapsejlads- og festinvitationer er der også et tilbageblik
i historien fra dengang Peter von Scholten sejlede rundt mellem de vestindiske øer.
Meget interessant læsning, som supplement til den historie vil jeg lige nævne at
Flensborg har et meget spændende skibsmuseum som netop i år er åbnet igen efter
en større renovering. De har blandt andet fået en permanent udstilling om den vest
indiske handel og søfart. Med historien om rom og sukkerproduktionen som den
foregik i Flensborg tilbage i tiden. Så overvejer man at sejle til Flensborg, bør man
på vejen derned lige læse Makrellen og derefter smutte en tur forbi Skibsmuseet og
se hvordan Flensborg blev velhavende på rom, sukkertoppe og lidt slaveri.
www.schiffahrtsmuseum.flensburg.de
God vind der ude på vandet og god sommer til alle.
Med sejlerhilsen
Jakob L.C.
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Formanden har ordet
Nu er dagen fuld af sang, og nu er sejlersæsonen i gang, næsten alle både er i
vandet, mange gode oplevelser venter
med sommerferien for døren.
Standerhejsningen havde fin deltagelse
med rundstykker og kaffe a`la Kaj &
Lilly, herefter var der demonstration af
vor hjertestarter, Jørgen Farre kontrollerede redningsveste, hvilket nogle var
særdeles glade for.
Tirsdagssejladserne er godt i gang med
stor deltagelse fra både vor og naboklubbens side, det er stadig muligt at
tilmelde sig, og være med det giver erfaringer med båden, trim og meget mere, efter sejladserne er der kaffe og brød
i klubhuset, som lige og lige kan rumme
deltagerne.
ASC kunne 28. april indvie den nyrenoverede havn og samtidig holde standerhejsning hvor mange var mødt op, der
blev holdt taler af borgmester og formanden, en stor dag for klubben.
Den 12. maj var frivillig arbejdsdag, i
bestyrelsen var vi ganske overvældet
over den store interesse medlemmerne
viste for denne aktivitetsdag, der var
tilmeldt 32 personer, klubhuset blev
hovedrengjort, der blev malet på livet
løs, udendørs blev der samlet affald på
stensætningerne, broer blev repareret,
masteskuret blev tætnet alt i alt blev
rigtig mange opgaver løst. Stor tak til
alle som deltog, en skam at vejret artede
sig så der ikke kunne males udvendigt.
Undertegnede vil her gerne undskylde
for at ikke alt var nøje planlagt, men
lover at næste gang vil vi om muligt

ABC

gøre det bedre når vejrguderne er taget i
ed.
Aabenraa Sportsdykkerklub afholdt 17.
maj 40 års jubilæum, hvor vi fra bestyrelsen var inviteret, ved denne lejlighed
blev en messingplade med data afsløret
på det store anker ud mod Kystvej.
Klubbens tidligere mangeårige formand
Gunnar Jepsen blev udnævnt som æresmedlem, Gunnar var med til at starte
klubben.
Pinseturen gik atter i år til Verdens
Ende, her var vejrguderne til gengæld
med os, varmt solrig med stor deltagelse og 6 mands (K) orkester som skabte
en herlig stemning, tak til alle
musikerne og arrangørerne.
Trapperne til broerne er færdige når i
modtager bladet og klar til at blive
monteret, så er det blot at henvende sig
til Jan for at få en udleveret.
Et vedholdende emne til evig
diskussion er som bekendt EL, i
bestyrelsen har vi vedtaget at opsætte
målere på bygninger, plads og broer,
desuden vil vi undersøge økonomien
omkring solcelleanlæg for om muligt at
kunne spare på udgifterne. Såfremt i
går i bad på havnen vil i opdage at
automaterne er fjernet, og nye haner
monteret, årsagen hertil er at poletautomaterne kun holdt få år, ingen reservedele kan fås, prisen på en automat er ca.
4000,- kr. så derfor.
Til slut ønskes alle medlemmer en god
og oplevelsesrig sommer.
Svend-Erik Mundeling
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0045 7466 6606
Ring og få et tilbud på nye sejl til din båd, eller en pris på en sprayhood,
cockpittelt, windbreaker.
Vi laver vinter eftersyn og reparation af sejl, presenninger, sprayhood og
cockpittelte.
Vi sælger og montere rulleanlæg og rullebomme.
Vi laver solsejl og læsejl til terrasser.
Kim mobil 20491949 eller Torsten mobil 50731069

www.sailsolution.com
ABC
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Fleksibelt banklån eller realkreditlån
- hvad kan betale sig for dig?
En ny type banklån kan være et rigtigt
godt alternativ til realkreditlån, specielt
hvis du samtidig har en opsparing. Du
opnår en rentebesparelse med det
nye lån, da det er knyttet til en konto,
hvor du får samme rente, som du
betaler på lånet - og kontoen kan du
bruge som løn– eller budgetkonto.

Vi kalder det Nordea Prioritet og det
kan være det rigtige for dig, der på en
fleksibel og billig måde ønsker at få et
økonomisk råderum.
Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst
for dig eller læs mere på vores hjemmeside.

Gør det muligt
Aabenraa afdeling
Storegade 31
74 62 15 00
Nordea.dk
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Forårsklargøring i klubben 12. maj 2012
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ABC Opslagstavlen

I år holder vi en fælles grillfest ved klubhuset
den 15 September, grillen er klar kl. 19.00.
Kom og gør grillfesten sjov og hyggelig.
Medbring evt. en halv gris, 3 af slagterens bedste
grillpølser eller hvad man nu mener egner sig til
grillen. Har du en god sang og festligt tøj er det
ingen hindring. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi
ind i mastehuset medens grillen holder maden
varm udendørs.
Fin musik og selvfølgelig billige fadøl.
Tilmelding senest søndag 09.09.2012 til Jan
(havnemester) med 50kr. i en konvolut.

Vel mødt og med festlig grill hilsen
Festudvalget.
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ABC’s sejladsudvalg informerer

Barsø Rundt 2012

Afholdes: lørdag d. 23. juni kl.: 1000
Skippermøde kl: 0900 i ABC klubhuset.
Der sejles efter LYS tal.
Præmier til de
første 3 både.
Deltager gebyr: 50 kr.-

ABC
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ABC’s sejladsudvalg informerer

Starbæk Grund Fight 2012.
ABC/Kalvø Rundt 2011 er blevet ændret til
Starbæk Grund Fight 2012.
Starten foregår på Starbæk Grund, hvor kompasafmærkningen
er en del af startlinien.
Derefter bliver ABC`s bøjer og Kalvø`s bøjer brugt til banen.
Længden bliver ca. 20 sm.
I 2011 var der rigtig mange både der deltog, der var både fra
begge klubber og fra ASC. I år vil vi invitere både fra
Dyvig også.
Lad os håbe vi får mere vind end sidste år,
så det bliver en rigtig god sejlads.
Vi ses d. 1. september.
Sejladsudvalget.

ABC
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ABC’s sejladsudvalg informerer

I forening inviterer Aabenraa Båd Club og Kalvø Bådelaug
d. 1. september til:

Starbæk Grund Fight 2012
Skippermøde i ABC`s klubhus og Kalvø`s klubhus
Kl.:1000
Start ved Starbæk Grund kl.: 1200
Banen er ca. 20 sm.
Løbet afblæses kl.: 1800
Efter løbet er der fælles bespisning i Kalvø`s havn kl.: 1900
Pokaler og præmier uddeles.
Beregnes efter LYS tal, målerbrev ikke et krav.
Tilmelding senest d. 24 august til ABC: Harry-Bjørn
29901616 (harrybp@mail.dk) og Kalvø: Hans Chr.
20275110 (hchoeg@post.tele.dk)
Deltage i bespisning 100,- kr. pr. pers. Betales ved skippermøde.
Gratis havneplads i Kalvø samme nat.
Sejler hilsen og vel mødt, ABC og Kalvø!
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Referat ABC 06.03.2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 06.03.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen
(LN), Jan Ferslev (JF) Aage Mortensen(AaM), der var afbud fra Bent Møller
(BM).
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Makrellen.
4. Sangbog
5. Økonomi
6. Næste møde
7. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der udgives en ny ”Havnelods”. ABC søger ikke om
optagelse heri. Vi har fra ”Sejlerbogen” fået oplyst, at ABC vil modtage
et beløb, da der er nogle af vore medlemmer som har købt bogen.
Ad. 3. Makrellen: SEM vil i næste nr. af Makrellen komme med en opfordring
til ”pensionister” om at oprette en gruppe som med faste møde tider er
behjælpelig med forskellige vedligeholdelsesprojekter på havnen.
Ad. 4. Sangbog: vi skal have lavet en ny sangbog. SEM vil låne
”Bolværks-matrosernes” sangbog, for at se, om der heri er sange vi kan
bruge i klubbens sangborg.
Ad. 5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: 222.556,19.
Ad. 6. Næste møde afholdes den 17.04. kl. 19.00.
Ad. 7. Eventuelt: KM foranlediger at der bliver ført varm luft fra klublokalet
ind til toiletterne. JF undersøger om poletautomaterne i baderummene
kan udskiftes med en trykknap, som åbner med intervaller.
AaM.

ABC
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Referat ABC A.m.b.a. 06.03.2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.A; 06.03.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN),
Jan Ferslev (JF), Aage Mortensen(AaM), der var afbud fra Bent Møller(BM).
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Trapper på boerne – prototype, vedligeholdelse af anlæg.
4. Økonomi.
5. El-anlæg.
6. Næste møde.
7. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er fra ASC modtaget en mødeindkaldelse til et
fællesmøde. SEM, KM og JF deltager i mødet.
Ad. 3. Trapper på broerne: JF har lavet en prototype, som vil blive fremstillet med
forskellige antal trin. Medlemmerne skal betale følgende depositum for
trapperne: 1 trappetrin kr.: 900,00. 2 trin kr.: 1100,00. 3 trin kr.: 1200,00
og 4 trin kr.: 1400,00
- depositum betales tilbage, når medlemmerne afleverer trappen til klubben
igen.
JF foranlediger at redningsstigerne monteres på broerne.
Der skal indkøbes 2 stk. jernrør til bro 4. (JF)
Ad. 4. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: 953.556,87 (+ 500.000 på
aftalekonto).
Ad. 5. El- anlæg: der arbejdes videre med projektet.
Ad.6. Næste møde afholdes den 17.04. kl.19.00.
Ad. 7. Eventuelt: der skal indkøbes en ny plæneklipper.
AaM.
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Referat ABC 17.01.2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 17.01.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen(LN),
Bent Møller(BM), Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Evt. anskaffelse af hjertestarter
4. Aktivitetsmøde - sangbog
5. Økonomi
6. Næste møde
7. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Vi har modtaget indkaldelse til generalforsamling i Dansk
Sejunion. Deltager ikke.
Ad. 3. Eventuel anskaffelse af hjertestarter: SEM har undersøgt markedet, og det
blev besluttet at købe en hjertestarter hos Abena. Hjertestarteren monteres i
gangen ind til klubhuset, og der vil blive afholdt kurser i brug af
hjertestarter i løbet af sommeren.
Ad. 4. Aktivitetsmøde – sangbog der afholdes møde den 21. februar, med de
forskellige udvalg for fastlæggelse af den kommende sæsons aktiviteter.
SEM kontakter ”vore musikere” med henblik på at få en ny sangbog.
Ad. 5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: 232.722,69.
Ad. 6. Næste møde fastsættes på aktivitetsmødet.
Ad. 7. Eventuelt: den 12.02.2012 afholder langturssejlere foredrag i klubhuset.
Emnet er EL-installation i både.
AaM.
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Referat ABC A.m.b.a. 17.01.2012
Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.A; 17.01.2012
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Kaj Madsen(KM), Leif Nielsen
(LN), Bent Møller (BM), Aage Mortensen(AaM).
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Indgået post.
3. Havnemester - opgaver og aflønning.
4. Ekstraordinær generalforsamling.
5. Økonomi.
6. El-anlæg.
7. Næste møde.
8. Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: fra Landinspektøren er modtaget tegninger som markerer
skel mellem ABC og ASC.
Ad. 3. Havnemester, opgaver og aflønning: SEM og BM afholder møde med JF
vedrørende løn og gennemgang af stillingsbeskrivelse.
Ad. 4. Ekstraordinær generalforsamling den paragraf i vedtægtsændringerne,
som også vedrører vore tyske lejere oversættes til tysk (SEM) - der
serveres en øl eller kaffe.
Ad. 5. Økonomi: kassebeholdningen er dags dato kr.: 397.150,59 (+ 500.000 på
aftalekonto).
Ad. 6. El- anlæg: SEM har modtaget et alternativt tilbud på El-standere. Der
findes mange muligheder som blev drøftet og som skal undersøges.
Ad.7. Næste møde fastsættes efter aktivitetsmødet.
Ad. 8. Eventuelt: JF laver en skitse over forslag til nye trapper og indhenter
tilbud. De bøjler der er monteret på plasticrørene ved bro 1 demonteres.
AaM.
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En god historie fra gamle dage
Alt begynder et eller andet sted, makrellen har som bekendt faaet en
side her paa nettet og bliver udgivet paa tryk som nu kan fyldes med
gode og sjove historier.
Her i vinter fandt jeg en historie som jeg syntes var interessant, fordi
den aabner et kapitel i Danmarkshistorien som jeg personlig havde
glemt alt om.
Vi kann vel hurtigt blive einige om, at vi i öjeblikket alle gaar og
drömmer om sol og varme, saa derfor hör nu her en historie skrevet
af Jeppe Söe. Her genfortalt af Henning fra „Revolution“.

Sukker, slaver og sörövere
En rejse til US Virgin Islands er en rejse i dansk kolonihistorie.
Danmark satte i godt 250 aar sit präg paa De Danske Vestindiske
öer – vi udnyttede og slog ihjel, men gav til slut ogsaa öernes befolkning friheden.
Naar vi hörer om caribien, lukker de fleste af os öjnene og tänker
paa en mulig kommende lottogevindst. Vi ser billedet af lange sandstrande med palmer og azurblaat hav. hvor bölgerne slikker romantisk og stille op ad stranden, som om de smager paa öerne i smaa
delikate mundfulde. Koraller, der lokkende kommer dig i möde, naar
du med snorkel ligger i vandoverfladen, og en sol, der bager konstant i kombination med en frisk brise. Og det er da ogsaa den visuelle sandhed, der möder dig, naa du lander paa De – tidligere –
Dansk Vestindiske Öer. Det er som at sätte foden i paradis. Men at
besöge de tre Dansk Vestindiske Öer forpligter.
Selvfölgelig kan man bruge hele ferien paa en solseng ved poolen
eller kaste sig i bölgerne med surfboardet – man kan altid besöge
lande, uden reelt at have väret der, og det er desvärre en meget normal rejseform i dag. Charterbegrebet betragtes som en pakkelösning, hvor man ikke behöver at tänke selv, men bare fölger de
planlagte stier. Paa De Dansk Vestindiske Öer er det en dödsynd at
väre planfölger. Öerne er en opdagelsesrejse i den danske historie –
et paradis med torne, der giver en klar fornemmelse af, hvem vi er –
og hvem har vi ikke väret.

ABC
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En god historie fra gamle dage
„Vil du selv fatte dit väsens rod, skön paa de skatte, de

efterlod“.
Da jeg förste gang satte mine ben paa De Dansk Vestindiske Öer, var
det med kameraet paa skulderen. En dokumentar om stedet skulle i
kassen. Baggrunden var, at et rejseselskab ville til at sende danske
turister i massvis til öerne. Danskerne kender de godt der ude. Vi har
väret der siden 1633 og har misbrugt, udnyttet og slaaet ihjel. Vi
danskere har 251 aar holdt landets sorte befolkning som slaver. Vi
har straffet med piskeslag, spändt dem nögne bag hestevogne og
trukket dem af sted i fuld fart, til kun enkelte lemmer sad tilbag i seletöjet. Vi har väret dem, der bestemte, og har gjort det med en raahed
og styrke, der faar dagens torturskandaler til at ligne en tur i
Disneyland.
Men vi er ogsaa dem, der med Peter von Scholten i spidsen satte
dem alle fri.

Den Vestindiske guldaare.
I 1633 faar Jan de Villum et kongeligt brev, der giver ham eneret paa
handelen til og fra Vestindien. Det kommer der ikke meget ud af. Paa
det tidspunkt har de store kolonimagter, först og fremmest Spanien,
men ogsaa Holland, Frankrig og England, koloniseret störsteparten af
Caribien. Först i1652, hvor skibet Fortuna kommer til Köbenhavn fra
St. Thomas med en meget värdifuld last om bord, fik de danske köbmänd blod paa tanden. De overtaler Frederik den 3. til at stifte Caribiske Kompagni, som faar fast tilholdssted paa St. Thomas.
Den förste guvernör og kommandant paa St. Thomas – Erik Nielsen
Smit – udnävnes i 1665, og allerede aaret efter afgaar den förste last
til Köbenhavn bestaaende af sukker, kakao, kanel og pukkenholt (en
haard träsort). 30. Marts 1666 gaar Dannbrog til tops paa St. Thomas
som bevis paa, at Danmark er blevet 83 kvadratkilometer större. Forretningen kan gaa i gang for alvor.
Mange problemer dukkede op undervejs. Skiftende guvernörer var
enten sadistiske eller forbryderiske. Värst var Nicolaj Esmit, der gik i
ledtog med sörövere for egen vindings skyld og behandlede slaverne
som dyr. Esmit blev henrettet paa Nytorv i Köbenhavn, men de nye
folk paa öerne var ikke mildere stemt.
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En god historie fra gamle dage
Ogsa den almindelige logistik til og fra Danmark i skib var en svär nöd
at knäkke. Söfolkene havde hört mange skräkkelige historier om den 3
maaneder lange overfart, livet derude med sygdom, varme og den nästen sikre död,saa de skulle ikke nyde noget af at melde sig frivilligt.
Derfor var man nödt til at rekruttere störstedelen af besätningen fra
fängsler og forbedringshuse. De fleste gange bestod besätningen af
fanger med dödsstraf – og for at sätte kulör paa det hele smed man 10
– 15 kvinder, der havde levet af utugt, med i köbet, 1/3 af skibets besätning döde under overfarten.

Trekantshandel var den grufulde skatkiste.
Nogle smarte köbmänd i Danmark kommer paa alle tiders ide – nemlig
trekantshandel – og nu ringer kassapparatet. En dansk trekantshandel
foregaar paa den maade, at en köbmand chartrer eller köber et skib,
som han fylder med vaaben, töj og spiritus. Skibet sejles ned til de
danske bessiddelser i Vestafrika – paa Guldkysten og Peberkysten.
Her bliver varene solgt til gengäld for sorte slaver, som saa sejles til St.
Thomas, hvor de sälges paa Fort Christians gaardsplads.
Skibet lastes med sukker og den lokale Gruzan Rum og afgaar til Danmark. Mange vil sikkert huske, at dansk tv for nogle aar siden sendte
„jul i Gammelby“. Her havde köbmanden helt mistet julegläden, og den
kom först til ham, da han modtog nyheden om, at hans skib var vel ankommet til Köbenhavn. Det var netop en trekantshandel, og naar en
saadan lykkedes, blev köbmanden utrolig velhavende. Trekanthandlenerne gjorde, at Danmark og köbmändene i de näste 50 aar tjente formuer paa Dansk Vestindien, og antallet af slaverne steg til omkring
40.000 om aaret, da det var paa sit höjeste.

Peter von Scholten.
England tager öerne fra os i forbindelse med krigene i starten af 1800 –
tallet , og först ved fredsforhandlingerne i Kiel i 1841 faar Danmark öerne tilbage. Dette förer os frem til den vel nok mest markante personlighed i Danmarks - 251 aarige ejerskab af Jomfruöerne – nemlig Peter
von Scholten.
Gennem hele sin tid paa Dansk Vestindien som guvernör og senere
generalguvernör har von Scholten et godt forhold til de sorte, og i 1834
gör han de frie slaver ligevärdige med de hvide. Von Scholten er selv
grunden til, at vi idag kann se tilbage til öerne med oprejst pande. Von
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Scholten var det förste „ordentlige menneske“, der med hjerte blev sat
til at kontrollere öerne. Dog maa von Scholten efter nogle aar konstatere, at han er ved at miste grebet. Paa den ene side vil han göre alt for,
at slaverne for deres frihed – men paa den anden side ved han ogsaa
godt, at hvis slaverne faar deres frihed, hvad skal de stille op med den.
Han ser uddannelse som den eneste holdbare vej til slavernes frigörelse. Samtidig har von Scholten stort set hele Danmark imod sig – hvor
de fleste ikke forstaar, hvad der foregaar. Det er den almindelige opfattelse, at öerne og slaverne skal köres med haard haand med henblik
paa at det störst mulige ökonomiske overskud.

Sät slaverne fri, men til hvad?
I 1847 barsler den danske regering med en lov, der automatisk frigiver
de slaver, der bliver födt efter den 28. Juni 1848, som er dronningens
födselsdag. Resten af slaverne skal vente yderlige 12 aar paa deres
frihed. Ideen er for saa vidt god nok, fordi den giver den danske regering tid til at finde du af, hvad man skal stille op med de erstatningskrav,
der givet vil komme fra plantageejerne. Problemet er bare, at det er for
sent, og det ved von Scholten.
Han har et tät forhold til slavernes leder, Buddo, og ved, at slaveoprörene breder sig ud over hele Caribien – Buddo planlägger en fredelig demonstration i Frederiksted paa St. Croix hvor slaverne gaar med fakler
gennem byen.
Buddo ved, at von Scholten er paa vej med skib fra St. Thomas til Fredriksted, og han regner med, at von Scholten, naar han ser opstanden,
vil give slaverne deres frihed.
Imidlertid skifter vinden til havs, og skibet maa lägge til i Christiansted i
stedet for. Det medförer, at situationen i Fredriksted udvikler sig, og de
8.000 slaver der deltager i demonstrationen, begynder at sätte ild til bygningerne. Langt om länge ankommer Massa Peter – som de sorte kalder von Scholten – til fortet i Fredriksted.
Her erklärer von Scholten: „Now you are free – you are hereby emancipated“ („Nu er i fri – i er hermed givet fri“.)
Dette skete den 3. Juli 1848.
Den 14. Juli 1848 forlader von Scholten Christiansted – syg og nedbrudt
– og tager hjem til Danmark. Tilbage paa öerne gaar det precis som von
Scholten har forudset og frygtet. Nu bliver slaverne for alvor slaver.
Plantageejerne bestemmer nemlig helt, hvor meget de vil betale i lön,
og slaverne märker nu virkelig til fattigdom. Samtidig intensiveres
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dyrkningen af sukkerroen i Europa, og det betyder, at bunden ganske enkelt falder ud af öernes ökonomi – og danskerne mister helt interessen for
driften.
I 1916 – midt under 1. Verdenskrig – bliver man einige med USA om en
köbesum.
Prisen er sat til 25 millioner dollars.
Danskerne gaar til stemmeurnerne, og den 31. Mats 1917 stryges Danebrog, og Stars and Stribes gaar til tops – eventyret sluttede, og et nyt kann
begynde.

Historien bevaret.
I dag staar öerne med historien bevaret. Man kann träde direkte ind i von
Scholtens värelser, besöge plantagerne, se storheden og de danske spor.
Avisen hedder stadig „St. Croix Avis“, gaderne hedder Bredgade,
skolegade og Köbmagergade. Naar man staar paa torvet foran fortet i
Chrisiansted, kann man nästen stadig se de 8.000 slaver, der fra Scholtens mund faar friheden foräret. Det at väre dansk faar en ny vinkel med
ganske andre undertoner end „der er et yndigt land“. For et yndigt land har
vi ikke altid väret.
Det er Henning fra „REVOLUTION“ som er ansvarlig for ovenstaaende genfortælling.

En hymne til pinseturen fra en af deltagerne.
1 Ja så har vi jo igen en pinse tur: (gentag)
Vi vil nyde det alle sammen,
5.Evy og Peter de er vores guttermænd m/k.(gentag)
sikken masse fryd og gammen.
Der er ingen pjat og brokken,
Ja så har vi jo igen en pinsetur.
de kan styre hele flokken,
2 Vi har alle sejlet ud fra ABC: (gentag) Ja de er jo vores guttermænd m/k
Nogle kom i motorbåde,
andre sejlet med guds nåde
Vi har alle sejlet ud fra ABC.
3.Grillet pølser har vi allesammen nydt:(gentag)
Selv om nogle blev lidt sorte,
så blev der da ingen borte. (i Alssund)
Grillet pølse har vi alle sammen nydt.
4.Vores spillemænd de er nogle supermænd m/k (gentag)
Vi skal valse ud på gaden,
håber ingen går på halen.
Vores spillemænd de er nogle supermænd m/k .
ABC
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Indkaldelse til generalforsamling 27 nov. 2012
Kl. 18.00 dvs. før selve generalforsamlingen, er klubben vært ved et mindre
traktement (ikke stegt flæsk) for klubbens andelshavere og ledsager. Der kræves
bindende tilmelding til spisningen. Tilmelding kan ske i perioden 1. oktober - 15.
november til Aage Mortensen tlf.: 74721277 eller mail: sekretaeren@abcbaadclub.dk
Generalforsamling i ABC
Tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden
(jf. vedtægter § 8):
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Leif Nielsen
Bent Møller
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hans Christian Eichner
Jan Schmidt
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Torben Wennieke
Kaj Gregersen
Susanne Graversen
Valg af udvalgsformænd m/k
Eventuelt
ABC
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Indkaldelse til generalforsamling 27 nov. 2012
Generalforsamling i ABC a.m.b.a.
Tirsdag den 27. november 2012 kl. 20.00
Restaurant Skyttegaarden, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
(jf. vedtægter §9)
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af indskud og depositum
Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift
Fastsættelse af gebyr
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Leif Nielsen
Bent Møller
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Jan Schmidt
Hans Christian Eichner
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Torben Wennieke
Kaj Gregersen
Susanne Graversen
Valg af udvalgsformænd m/k
Eventuelt
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Pinseturen
Fredag aften

Asfaltbal lørdag aften ved 22.30 tiden

Den sidste pølse vaskes
Lørdags pølsefiskerne

Vandkonkurrencen
”svamp på panden”
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Lørdag aften

Spillemandsglæde
Vores 6 spillemænd m/k

Lørdag aften kl. 22.00
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En sidste kommentar fra en tilfreds pinseturdeltager:
Nu har vi igen haft en meget vellykket pinsetur til Verdens ende,
arrangørerne havde sørget for at vi havde solskin og med vind begge veje.
Der var mødt 23 både op fra ABC, det var meget fint, men der er plads til
flere, i år var der også et helt orkester seks stk M/K, de sørgede for en super
stemning, håber at i også kommer med en anden gang (ps den 16-17 juni er
der fællestur). Vi startede lidt fredag aften med lidt sang og musik og grill.
Om lørdagen startede vi med en konkurrence der var knald i derefter med
en lidt vådere. Deltagerne og publikum fik bagefter en drink eller to,
om aftenen fik vi grillet pølser, men Peter mente der skulle lidt spænding på
så han lagde pølserne mellem båden og kajen, han var god til at fange dem
igen, vaskede pølser smager godt, alt igennem en god aften og
tak til klubben og til Evy og Peter.

Aktivitetskalenderen 2012
Juni

16+17

Weekend tur

Juni

23

KL.09.00

Barsø Rundt

Juni

26

KL.18.30

Sidste rsdags sejlads før ferien

August

7

KL.18.30

Første rsdags sejlads e er ferien

August
25+26
September 1
KL.12.00

Weekendtur
Starbæk Grund fight 2012

September 15

KL.19.00

Fælles Grilla en ved klubhuset

September 25

KL.18.30

Sidste rsdags sejlads

Oktober

28

KL.12.00

Standerstrygning

November

4

November

27
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