En ny begyndelse ‐
men traditionerne holdes i hævd
Det maritime binder os sammen, og i praksis viser vi det ved i sommerhalvåret at ro rundt i havnen og
dens kanaler. I den kommende sæson får Travaljelaugets medlemmer imidlertid nye muligheder for at
dyrke deres lidenskab for det våde element – vi har nemlig fået et nyt fartøj.
Om det og lidt til causerede formanden, da han
torsdag aften bød velkommen til Christianshavns
Travaljelaugs nytårskur, der traditionen tro fandt
sted i Orlogsmuseet.
"At vi i aften samles om Travaljelaugets
nytårskur er det symbolske udtryk for en ny
begyndelse i vort stolte lav", sagde formanden i
sin velkomst, idet han samtidig kvitterede for det
smukke fremmøde, der vidner om, at
Travaljelauget fortsat er i stand til at konkurrere
med de mange andre gøremål, medlemmerne
bruger tid på.
Konkret giver den nye begyndelse sig udtryk i
endnu et fartøj til Travaljelaugets flåde.
"Med Niels Juel, som er det stolte navn,
fartøjet bærer, har kunnet udrustes – samtidig
med at vi har kunnet anskaffe nye årer til Hvalen,
anskaffe en generator, så der er elektricitet til det
kommende istandsættelsesarbejde af fartøjer, og
at vi endelig også har
købt en trailer, så selv
Hvalen kan
transporteres over
land til roture i
fjernere farvande, er
det resultatet af en
donation, vi har fået
af Christianshavns
Lokaludvalg", udtalte
formanden og
fortsatte:
"Dermed kan vi
for alvor indlede en
Birger, der efter en inaktiv rosæson
sæson, hvor vi virkelig benyttede anledningen til at lufte
markerer vor
sine velfortjente ordener, i samtale
tilstedeværelse såvel
med Preben (th).
til vands som til lands,
og derved bærer vidnesbyrd om Orlogsmuseet og
dets eksistens".
Da tørsten ikke skulle nage de mange
fremmødte længere end højst nødvendigt,
udtrykte formanden, inden selskabet gik til bords,
forventninger og forhåbninger om, at interessen

for at tage aktiv del i det forestående arbejde
med klargøring af fartøjer ville være lige så
markant som fremmødet til nytårskuren.

Materielmester
Per, der som
gammel Georg
Stage‐dreng
har lært at føre
sig frem,
kurtiserer
Mette Marie.

Under indtagelsen af den traditionelle
skipperlabskovs, der denne gang var leveret af
Mad‐Glad fra Holmen, benyttede vor
materielmester, Per Bruhn, lejligheden til at
fortælle mere om det nye fartøj, Niels Juel.
"Bestyrelsen har i sinde at få fartøjet
placeret et eller andet sted i Christianshavns
Kanal, således at det kan benyttes, når
medlemmerne har lyst til en rotur, for eksempel i
forbindelse med en weekendudflugt til kanalen".
"Fartøjet, der oprindelig har været et
arbejdsfartøj til korvetten Niels Juel, kan ros af to
personer", forklarede Per videre.
Netop fordi nytårskuren skal ses som en
nytilkommen del af Travaljelaugets traditioner,
blev aftenen rundet af med rundesang.
Der var simpelthen ikke et øje tørt, mens de
omdelte sanghæfter blev brugt flittigt. Hils fra
mig derhjemme, skulle vi hilse og sige.
‐ claës

