
Historien om stiftelsen af Vedbæk Sejlklub i 1951 .Eller (frit efter Marcel Proust): På sporet af en tabt tid.  

Birgitte Bojsen- Møller, der har skrevet den formidable ”Byvandring” gennem det gamle Vedbæk, også 

gengivet på denne hjemmeside, har fortalt mig, at der bør kunne fortælles noget mere om Vedbæk 

Sejlklubs stiftelse end hendes kortfattede oplysning, da hun i ”Byvandringen” var nået til historien om den 

navnkundige slagtermester Christian Eiberg. 

Birgitte skriver:”Christian var sammen med min bror Jørgen samt Karsten Rubow med til at starte Vedbæk 

Sejlklub i 1951, og det var også dem der var med til at designe klubbens stander” 

Jeg var straks med på ideen.  

Det har været spændende og samtidig krævet arbejde og undersøgelser. Så meget, at jeg ikke finder det 

helt forkert, at forsyne historien med den alternative titel ovenfor . 

Først kiggede jeg på sejlklubbens hjemmeside, hvor klubbens nuværende vedtægter fra 2010 er gengivet. 

I paragraf 1 hedder det:” Klubben er stiftet 20  februar 1951” 

Fint. Det lød som en let opgave. Der måtte være en masse herom i annalerne. 

Også klubbens stander er nedfældet i vedtægterne med paragraf 3, der lyder: ”Klubbens stander og logo er 

en blå vimpel med hvid kant. I standerens blå felt indsat en hvid cirkelflade med bogstavet V indtegnet i 

rødt” 

 

Næste mål var selvfølgelig Birgittes bror Jørgen Bojsen-Møller, der i dag som 89-årig nyder sit otium i 

Hørsholm efter   år som røntgenoverlæge på det nu nedlagte Hørsholm Sygehus. 

Jørgen har skrevet sine erindringer med titlen ”En historie om at fælde træer i Vanskelighedens Skov og om 

ikke at gå glip af noget” , hvor interesserede i Det gamle Vedbæk i afsnittet ”Barndomsår i Vedbæk” kan 

finde mange guldkorn i tekst og billeder. Om Vedbæk Sejlklub hedder det s.31: 

” I 1949 købte Karsten (Rubow) og jeg en lille sejlbåd, der hed ”Vivat”. Den havde vi stor glæde af i et par år 

med sejlture i Øresund og et par sommerferieture for eksempel i Roskilde Fjord. På grund af båden kom vi 

meget i Vedbæk Havn. Vi var med til at stifte Vedbæk Sejlklub i 1951, og vi havde begge bestyrelsesposter i 

klubben. Formanden var Hans Schrøder (ivrig speedbådssejler og vandskiløber), næstformand var Christian 

Eiberg, slagtermester i Vedbæk. Et andet menig bestyrelsesmedlem var ”Skæg”, en pensionist, der lignede 

en søulk til trods for at han havde boet hele sit liv midt på Fyn. Karsten og jeg blev kaldt for ”drengene”. Vi 

arrangerede sejlundervisning og underholdning af forskellig art” 



Ved mit besøg hos Jørgen Bojsen-Møller kunne denne supplere oplysningerne i bogen med en del billeder 

som jeg fik lov til at låne og vil vise nedenfor. Jørgen husker sig selv som både kasserer og sekretær. 

Derimod husker han ikke navnet på ”Skæg” og heller ikke noget om eventuelt fornødne formaliteter i form 

af generalforsamling eller vedtægter. Men interessen havde været stor, og der var hurtigt op imod 50 

medlemmer. Intet klubhus, men sejlernes tilholdssted var sydmolen, mens fiskerne havde nordmolen for 

sig selv. Billederne nedenfor viser bl.a. en stor deltagelse i en sejltur til Hven samt  klubbens første fartøj, 

en træningsbåd. 

Knud Andersen  (”Havnefoged og forfatter, det er noget der batter”) havde i årene forinden præget havnen 

med sit dynamiske væsen og sin kendte profil. 

  

Nu var det dog efter Jørgens erindring havnefoged Wichmann, der også havde en stor andel i sejlklubbens 

stiftelse. I medlemsbladet for 1952 rettes der en dyb tak til havnefogden. Ifølge medlemslisten er 

modtageren af denne tak nu formentlig havnefoged  Carl Christensen 

Jørgen flyttede fra Vedbæk i 1953, og sluttede hermed sit arbejde for sejlklubben. 

Navnene fra dengang vakte selvfølgelig min interesse, så Jeg ville gerne vide lidt mere om begivenhederne i 

1951 og måske de nærmeste år. Jeg gav mig derfor til at søge efter personer, der havde alderen hertil.  

Når jeg ikke straks opsøgte klubbens nuværende bestyrelse var det nok ud fra en antagelse om at der 

næppe her kunne etableres en personlig forbindelse til stiftelsen i 1951. 

Klubbens nuværende kasserer Per Kaare Andersen (født 1932) blev først medlem i 60’erne, men kunne dog 

fra den nuværende medlemsliste foreslå navne som den tidligere formand Klaus Gude og det mangeårige 

medlem Nikolaj Hansen samt et par derudover, men alles erindring gik i vore telefonsamtaler ikke længere 

tilbage end til engang i ”tresserne” 

 Af Nikolaj Hansen fik jeg at vide, at klubben i 1976 og 2001 havde fejret 25-års og 50-års jubilæum, men 

intet nærmere om, hvad man ved disse jubilæer havde fortalt om anledningen, nemlig klubbens  fødsel i 

1951. 

Fra et andet sejlklubmedlem med alderen hertil, Per Mikkelsen, fik jeg oplysningen, at ”Skæg”s borgerlige 

navn var Marius Hansen, frugtavler fra Fyn og i 50’erne boende Larsensvej  9. 

Jeg så også en mulighed i at tale med familie til to af stifterne, Hans Schrøder og Christian Eiberg. Måske 

havde Schrøders niece Beate Sloth Schrøder, hvis moder Margit Schrøder var medlem eller Eibergs datter 

Mona materiale, særlig nogle billeder, liggende.  



Foreløbig har Beate Sloth Schrøder kunnet yde et væsentligt bidrag med et eksemplar af sejlklubbens 

medlemsblad, nemlig julenummeret for 1952. Karsten Rubow og Hans Schrøder står som redaktører og 

Beates moder Margit har her skrevet en artikel  (Med Juleskib til Grønland) Vi gengiver nedenfor hele 

nummeret, der også. fortæller ”Smånyt” samt indeholder en medlemsliste på imponerende ca 150 

personer, med fartøjer. 

Næste mål måtte blive Historisk Arkiv i Nærum. 

Det var nærliggende at starte med arkivets imponerende samling af Søllerød Tidende, og en læsning af 

årene 1951-53 gav pote. 

I juninummeret fra 1951 samt nogenlunde samtidig i Dansk Sejlunions Medlemsblad fortælles om den nye 

klub, om bestyrelsens sammensætning samt om den forestående standerhejsning og et efterfølgende 

arrangement i Vedbæk Bio.. 

  

 



I augustnumrene fra 1952 og 53 kan man læse om den nye sejlklubs deltagelse i havnefesterne med et 

”pålidelighedsløb, specielt for motorbåde”. 

                  

Næste skridt var at prøve arkivets søgemaskine på nettet, men her var ingenting at hente længere tilbage 

end omkring 1970. Det var først da jeg med hjælp af en venlig arkivar søgte via arkivets formentlig 

udvidede søgemaskine, at jeg fandt frem til en del originalt materiale fra stiftelsen og de følgende år. 

Vi fandt bl.a og viser:1.Det håndskrevne dokument dateret stiftelsesdagen 20/2 1951 med omtale af udkast 

til vedtægter, navnene på arbejdsudvalget (Eiberg, Lucas og Marius Hansen), navnene på bestyrelsen og 

deres opgaver. Nyt er at havnefoged Wichmann blev revisor og Marius Hansen fik den særlige opgave som 

inspektør og tilsynsførende 

                 



2. Liste over de første medlemmer fremmødt på stiftelsesmødet 

                  

 

3. En håndskreven liste hvis datering vi ikke kender, men som vi skønner er udarbejdet nogle år senere. 

               

 

 



4. Meddelelse d. 1 maj 1951 om kontingenter, bl.a for aktive seniorer på  kr. 15. Her har vi måske en del af 

forklaringen på medlemskredsens store bredde. 

 

5. Meddelelse af 31/8 1951 om pilketur på sundet  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Medlemsbladet fra julen 1952, som vi har lånt af  Beate Sloth Schrøder 

             

         



          

          

Vi har således valgt at vise mange af de fundne medlemslister fra klubbens første år, altså såvel fra 

stiftelsesmødet februar 1951, som den meget omfattende liste fra medlemsbladets julenummer 1952 samt 



de to lister, vi ikke kan datere, fordi  vi tror at gamle vedbæk’ere, der studerer listerne måske--på samme 

måde som den der skriver disse linier—kan glæde sig over gensynet med gamle kendte navne. Prøv 

engang-hvis det er for småt eller for utydeligt for gamle øjne, er vi parat til at hjælpe. 

Efter vores mening er listerne også interessante, fordi de fortæller meget om en bred folkelig interesse 

(også?) dengang for sejlsportslivet. Faktisk er det lidt forbløffende at konstatere, hvor repræsentativ 

medlemskredsen var for hele den lokale befolkning. Hvis vi ser bort fra nogle få landliggeres 

københavnerbopæle, strækker adresserne sig fra Engvej med dengang mange kondemneringsmodne 

bygninger over de mere socialt akcepterede og bevaringsværdige huse på Hotelstien,Olesvej, Larsensvej, 

Marievej, Stationsvej,Olgasvej til de store mondæne villaer især på Trørødvej, Skodsborg og Vedbæk 

Strandvej. Men ”oplandet” i Nærum og Holte er også rigt repræsenteret. 

Og en lille analyse efter erhverv og profession viser den samme bredde. 

Fra transportsektoren: Chauffører, vognmænd, ja en enkelt motorfører fra Nærumbanen 

De gamle håndværkerlav med mestrene i spidsen: Murer-snedker-,slagter-tømrer-maler. 

Og butikkerne:Fotohandler, boghandler, installatør, cykelhandler. 

Direktøren og skibsrederen manglede selvfølgelig heller ikke, og vi finder titler der synes udgået af 

sprogbrugen som grosserer,rentier, inkassator og børsbetjent, men alt i alt er det med listerne illustreret, at 

vejmanden og fiskeren fra Engvej kunne sejle i smult vande side om side med lensgreven og 

højesteretdommeren fra Strandvejen. 

Og nu kan vi så illustrere historien med billederne lånt hos Jørgen Bojsen-Møller 
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Vivat”senere købt af Per Mikkelsen 
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Karsten Rubow på ”Vivat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Bojsen-Møller på ”Vivat” 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klubbens nye træningsbåd ”Avance” også senere 

købt af Per Mikkelsen 

 

  

 

 

 

  ”Skæg”                                                                                                       Jørgen og ”Skæg” 

 

 

 

 

Formanden Hans Schrøder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformanden Christian Eiberg 

 

 

 

 

 

 

 

Fru Eiberg og ”Skæg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standerhejsningen 10/6 1951 

 



Sejlklubbens udflugt i juli 1951 til Café Backefall, på Hven 

 

 

Afslutningsvis hører det med, at det er en af havnens gode venner, ingeniør Godtfred Larsen (bedre kendt 

som ”Onkel” se vores historie andetsteds på hjemmesiden),   er ophavsmand til klubbens stander og 

emblem af det udseende, der er nedfældet i klubbens vedtægter-. Det fremgår af et brev af 1 februar 1951, 

som ”Onkel” har sendt til ledelsen (formentlig arbejdsudvalget) og samtidig fremsendt flere forslag, hvoraf 

det endelige fremgår af et brev fra formanden Hans Schrøders 16/3 1951. 

 


