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At stå til søs
En fortælling om en sent indtrædende fortryllelse
af sejladsens magi og sjægtelaugets mysterier.

I livets løb har både, havne og sejladshistorie været
interessante, men flygtige størrelser.
Noget jeg af og til kunne flirte med – fra kaj kanten!
Der var andre drømme, der skulle prøves af.
Da arbejdslivet var fortid, lærte jeg en passioneret
sjægtesejler at kende. Den sædvanlige kajkantsnysgerrighed udfoldede sig, og der faldt prompte en invitation: ”kom en tirsdag og prøv at sejle med”. ”Ja, ja
tak da for budet” (måske lidt svævende og afglidende
– der var jo lang tids tradition for, at det blot var flirt).
Resultatet udeblev ikke: en mail kundgjorde, at der til
foråret ville blive dannet et skolehold for uøvede under
vejledning af en erfaren sjægteskipper. Det var helt tydeligt et tilbud, man ikke kunne sige nej til.
Jeg svarede ja tak og spurgte, om der så ikke var noget, jeg skulle hjælpe til med. Jo da, kom lige til Kølsen
i overmorgen. Her mødte jeg en flok andre mere eller
mindre gråhårede mænd blandt en mængde sjægte.
Selvom arbejdet tilsyneladende var ganske uorganiseret, befandt jeg mig snart under bugen på ”Sif” i en rød
støvregn fra bundmalingen. Denne dag tog andre med
sig, og selvom jeg ikke vidste det, var min skæbne besejlet: jeg var med i sjægtelauget.
Skoleholdet blev ikke til noget, men nået så langt skulle der da sejles. Ved første tirsdagssejlads stillede jeg
på kajkanten, og en venlig sjæl fandt en plads til mig.
En plads i forrummet med opgave som flytbar ballast
blev den fortumlede debut. Fortumlet fordi der var så
mange snore, så mange forklaringer, så mange både
og helt uforståelige manøvrer, - men spændende var
det!
Næste tirsdag fik jeg en plads i ”Jonna”. Der var 2
mand ombord. Vi gav hånd og præsenterede os, og
jeg fik følgende besked: ”Ja her skælder vi ikke ud - pause - - kun når det er nødvendigt”.
Det blæste lidt den dag, og siddende på sidedækket
efter skippers ordre: ”op at sidde folkens” betroede
jeg den anden kantsidder, at selvom jeg var ganske
uerfaren, så var jeg ikke bange for at komme i fjorden. Undrende blev der svaret: ”Jamen vi skal da ikke
i fjorden”. Det blev indledningen til en lang, sjov, spændende og lærerig sejlsæson som gast på Jonna.
Det viste sig, at der var 2 skippere på Jonna, og at de
ikke altid var enige om strategierne: ”Ja, det ville jeg
ikke have gjort!”
Der var sejre og nederlag iblandt hinanden og der var
dumheder, hvor nogle måske bliver en del af skrønestoffet.
Når man vover sig ind i flokken af sjægtesejlere, går
det op for en, at rigtig mange har en rigtig lang

historie sammen. Det er et stof skrøner kan syes af, der er nok dem, der vil påstå, at alt er ganske sandt,
- og det skal nok passe.
Der er fortalt historier om tirsdagenes kapsejladser, om markante fok, der har været en del af lauget og om
markante folk, der stadig er det, - om vilde sejladser
surfende på bølgekamme, - om lavvande i Ringkøbing
Fjord på vej til Nymindegab, - om grundstødning ved
Flekkeøy ved Kristianssand, - om Kalinka, der gik ned
ud for Hjarbæk og var væk i over en måned, - om
rebede sejl i Lovns Bredning, - om overnatning på et
gulvtæppe hos gæstfrie mennesker, hvor dørene åbnedes, fordi sejlene var røde og båden af træ, - om
- om. Ja historierne er mange, og alle er langt fra fortalte. En hel del er jeg nok nødt til at genhøre, for at
kunne huske dem.
Jeg ganske rolig her, for de vil helt sikkert blive fortalt
igen.
Som sjægtelaugsnovice falder man gang på gang i
undren over, hvordan beslutninger egentlig opstår,
og hvornår en sludder er blevet til en aftale. Men med
endnu større undren kan man konstatere, at tingene
faktisk sker. Novicen er nødt til at leve sine første år
som ”SpørgeJørgen”.
Vi er en ikke-forening, der i høj grad lever af de enkeltes initiativer og virkelyst.
Sidst i juli i første sæson, dukkede der et ”SÆLGES”
skilt op på ”Kragen”. Efter en kort inklination brød forelskelsen ud i lys lue. På billedet sejler den gamle
skipper ud med den nye skipper til et 9 timers langt
grundkursus.
Siden har vi oplevet den nærmeste Limfjord til og med
Livø fra vandsiden – fascinerende!
Erik Valum Jensen

- og en fortælling
om at være tilflytter
I min mave fløj 146 forventningsfulde og kåde sommerfugle rundt. Det var årets første sejlads. En sejlads
der hvert år er længe, længe ventet efter vinterens hi
og klargøring af båden, men også en sejlads, der altid
gør mig usikker på om jeg overhovet kan huske, hvordan man sejler de der smukke skibe, og om jeg stadig
er lige så fuldstændig forelsket i at bruge sommeren
på vandet, som jeg plejer. Tænk hvis jeg har mistet
passionen for min allerstørste og vigtigste interesse?

hvordan man rigtigt sejler. Og det var lige, hvad jeg
havde brug for. Spørgsmålet var bare, hvordan man
fik dem i tale, for de folk jeg mødte på havnen den dag
var så forbandet jyske at jeg ikke vidste hvilket ben jeg
skulle stå på. Jeg havde tusind spørgsmål og jeg havde lyst til at hoppe rundt på havnen af begejstring, men
i det laug der havde man kendt hinanden i over 30 år,
hilste blot på hinanden med afmålte smil på læben, og
en masse mumlen jeg knap kunne forstå.

Denne start på sejlsæsonen var ekstra særlig, fordi jeg
havde sagt farvel til mine gamle sejladsmiljøer i det
sydfynske øhav og i Roskilde Fjord. Jeg var flyttet til
en ny egn og denne første dag i sejlsæsonen skulle
jeg mødes med nye og ubekendte forbundsfæller.

Heldigvis er det jo sådan med de fantastiske og forbandede jyder, at de lige skal se en lidt an og at hvis
man blot læner sig tilbage og lytter, så kommer guldkornene dryssende ud af deres lunefulde hoveder bag
skægget. Det er lige netop sådan det er i Hjarbæk.
Hvis man vil og tør lade tiden flyde, så får man det hele
betalt tilbage gange 10, for i Hjarbæk er man sammen,
- sådan rigtig sammen om at løse det hele og her kan
man blive ved at fortælle, diskutere og lære.
Sara Deleuran

Da jeg svingede bilen ned at den smalle vej og kørte
ind på græsset foran de små fiskerhuse på havnen, var
der allerede flere sejl der vejrede i solen. Et vrimmel af
folk, der var i gang med at gøre klar til kapsejlads, stående og småsnakkende langs kajen eller i færd med
at finde det sidste grej frem. Smukke velholdte sjægte lå på rad og række og vuggede,
mens forventningsfulde ældre herrer
svang deres slidte og solædte veste
over skulderen, skoddede smøgen
og hoppede ned i en sjægt. Jeg blev
mødt med en jysk velkomstmumlen
og et -”nå, - så kom du...!”, inden jeg
blev anvist en plads i en af de perfekt renoverede sjægte.
I Hjarbæk sejles der ikke blot tilfældige kapsejladser efter for godt befindende. I Sjægtelauget bliver der
sejlet, som om det stadig gælder om
at være den hurtigste og bedste til at
sejle fra toldvæsnets krydstoldjagter.
Jeg så den dag hvordan man kan
tage klinkbyggede, egnsbestemte
fiskejolle lige så seriøst som de moderne glasfiberbåde i den anden
ende af havnen. I Hjarbæk gælder
det om at sejle bedst!
Den dag besluttede jeg mig for, at
selvom en sjægt ikke er et stort vikingeskib med plads til 30 mand, der
skal manøvreres rundt med, så ville
jeg være med her; I Hjarbæk, - for
her var dem, der kunne lærer mig
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I lag med lauget?
Har du lyst til at prøve en tur i fjordens gamle fiskerjolle?
Kan du tænke dig, at mærke hvordan træbådene,
sejlene, vandet og vinden spiller sammen?
Er du blot nysgerrig eller drømmer du om mere?

SÅ PRØV:
Mød op en tirsdag aften lidt over kl. 18.
Spørg en af dem, der rigger til, om du kan få en tur.
Riggeren vil så hjælpe dig til at finde i en båd, hvor der
er plads.
Fra første tirsdag i maj og indtil først i september sejles
der kapsejlads hver tirsdag med start kl. 19.
Selvfølgelig er kappestriden seriøs, men der er plads
til passagerer.
Mange søndage igennem sommeren sejles der kaffesejlads, hvor hyggesnak og kaffedrikning fylder en del
undervejs i en lille sejlende udflugt.
Der sejles ud ved 13-14 tiden.
Igen – mød op på kajen og spørg, om du kan få en tur.
Kender du en sjægtesejler, er den personlige guidning
selvfølgelig mest naturlig.
Vil du gerne spørge om noget eller have en slags aftale, inden du evt. møder op, så ring til Laugskoordinatoren Leif Tipsmark på tlf. 86643737 – mobil 20207401
eller skriv til ham på >leif@tipsmark.dk<
Vil du gerne i lære eller have en fast plads som gast
så sig det, når du møder frem. (En gast er en nødvendig del bådenes besætninger og får efterhånden sine
særlige opgaver).
Det kan være at vejen går over at stå nogle tirsdage på
kajkanten som ledig”arbejskraft” og i en periode sejle

med lidt forskellige både med ledig plads, inden du får
dig en fast hyre, - men måske passer tingene sammen, så du med det samme kommer til at sejle med
den samme båd.
På Sjægtelaugets hjemmeside er der ligefrem en rubrik, hvor du kan melde dig under fanerne. Den hedder
gastebanken.

Spørgsmål og svar
om
Hjarbæk Sjægtelaug
Hvordan bliver du medlem af
Hjarbæk Sjægtelaug?
Det kan du slet ikke blive. Sjægtelauget er en åben
samling af sjægte-sejladsinteresserede. Der er ingen
medlemsliste, ingen vedtægter, ingen bestyrelse, ingen generalforsamling og intet kontingent.
Til gengæld er der masser af traditioner, bunker af arrangementer, mangfoldige arbejdsopgaver og autonome arbejdsudvalg og milepæle undervejs i året, hvor
tingene aftales. F.eks koordineres den kommende tids
gøremål under termokaffen efter hver tirsdagssejllads.
Med i lauget er du, når du selv synes, du hører til. –
Husk du bestemmer selv, hvor meget du vil være en
del af.
Hvordan i alverden kan man så blive meldt ud?
Det kan du heller ikke. Selv om du siver ud igen, selv
indstiller dine aktiviteter og måske synes, at nu er du
ude, - så kan det nemt være, at at de andre i lauget
stadig har dig med i bevidstheden.
Hvad forventes der?
Det er der ingen opskrift på. Er du
positivt åben, er det næsten umuligt
ikke at ”blive blandet ind i noget” og
”komme i noget”. Der er mange muligheder for gode oplevelser og udfordringer i sejladser, møder, rejser
og arbejdsopgaver.
Brug sjægtelaugets hjemmeside
www.sjægt.dk eller søg blot på
sjægt. Gastebanken findes under
Aktuelt på den blå bjælke under
overskriften. under Aktuelt skrives
der også om stort og småt. Næsten
intet får lov til at smutte udenom
de årvågne webmasteres opmærksomhed. Under Aktuelt lægges programmer, mødeindbydelser osv.

Hvor skal vi drikke kaffe
i november og januar ?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi hvert år
med spænding venter svar på.
Men egentlig er det et lidt sjovt spørgsmål, for sjægtelaugets kaffeudvalgs grundlæggende opgave er jo
blot at sørge for at der er noget kaffe og et lokale til
den første lørdag i de måneder, hvor vi ikke sejler.
Men nu er det jo sådan, at når nogen lader sig vælge til
et af laugets arbejdsudvalg, så forventes det, at udvalgets basale opgaver løses, men omvendt er der også
frit slag, hvis udvalget ønsker at gøre mere ud af det.
Og det skal jeg da lige love for, at det nuværende udvalg gør !
Ikke mindre end to gange i vintersæsonen bliver kaffen indtaget på spændende og ofte fjerne og eksotiske
steder.
I de seneste år har det været sådan, at kaffemødet
i november er konverteret til en studietur/dannelsesrejse til et interessant maritimt besøgsmål i det store
udland mens januarmødet er henlagt til noget maritimt
i de nære omgivelser.
Hovedmålet med rejserne er som nævnt noget maritimt, men der er også plads til andet. Det er nemlig

sådan, at turene er tilrettelagt sådan at ægtefæller,
der måske en gang imellem synes de hører rigeligt om
vand og sjægte, også kan have fornøjelse af at være
med.
Lidt kort og spredt om turene:
I 2008 gik efterårsturen til Göteborg med besøg på
søfatsmuseet og fartøjssamlingen ”MARITEMAN”. En
fantastisk, veltilrettelagt og spændende tur over et par
dage. Vi troede, at guiden – Kurt – havde boet i Göteborg hele sit liv – det har han ikke.
Januarturen i 2009 gik til Han Herred Havbåde i Slettestrand og novemberturen samme år gik til København
med besøg og overnatning på Holmen. Der var også
besøg på Orlogsmusset og DR-byen.
I mellemtiden – i juni måned – havde turudvalget –
ikke at forveksle med kaffeudvalget - for resten også
arrangeret en tur i Norge for at sejle med vennerne fra
Sørlandets Seilsjekteforening.
2010 begyndte med et besøg på Lystfartøjsmuseet i
Hobro, mens efterårsturen gik til Hamburg. En fantastisk tur med besøg på det nye internationale søfartsmuseum, men vi oplevede også et julemarked, som
kun tyskerne kan lave det.
Læs videre på næste side

Cutty Sark og rorgængeren
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Nå, ja, i august/september også i 2010 var der jo forresten også den fremragende tur til Giethoorn i Holland, en hel uge næsten. Igen var det turudvalget, der
havde været på spil. Hyggelig indkvartering på en øde
ø i en lille sø. En dejlig tur med besøg på et punterværft, besøg på kopiskibet ”Batavia”, en hel dags sejlads på indre søer og kanaler og så var der også lige
en storkefarm, der blev besøgt. Stærkt medvirkende
til at turen blev en stor succes var ikke mindst vores
hollandske sjægtesejler, Florian, hvis lokalkendskab til
området både ved planlægningen og gennemførelsen,
var en stor fordel.
Det var i øvrigt tredje gang sjægtelauget besøgte Giethoorn og puntersejlerforeningen.
I 2011 gik januarturen til Strandingsmuseet i Torsminde – koldt – men Lillan´s hjemmebagte pølsehorn lunede dejligt.
Novemberturen gik til Oslo med besøg på det nationale søfartsmuseum m.v. på Bydøy. Men også rådhuset,
Holmekollen, Vigelandsparken, Akershus fæstning og
Munch-museet blev der tid til at besøge. Utroligt hvad
man kan nå et opleve på få dage, når planlægningen
er i orden.
Starten på 2012 var et besøg på Lillebælt-værftet og
Lillebælt Smakkelaug samt Middelfart museum, hvor
vi hørte om gamle dages marsvinejagt og bygningen
af den gamle Lillebæltsbro.
Friskest i erindringen står så novemberturen til London. Teclipperen Cutty Sark og National Maritime Mu-

seum i Greenwich stod naturligvis øverstpå besøgslisten, men også Tower, Westminster Abbey, Sct. Pauls
Cathedral og en hel masse andet blev der tid til. Selv
en teatertur var der nogle, der nåede.
Nå ja, jeg havde nær glemt, at vi om sommeren også
havde været i Norge – på Flekkerøy – og sejlet kapsejlads i X-sjektene. Igen var det turudvalget, der havde
arrangeret. Og hvor er de nordmænd dog gæstfrie.
Selv om det strengt taget hører til næste års beretning,
har vi i januar 2013 drukket kaffe i Esbjerg og Hjerting.
Et spændende besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg og et besøg hos Hjerting KaneLaug. Et nyt og
dynamisk laug, som vi nok skal få et godt samarbejde
med fremover.
Vi kørte i bus med Finn Nabe som chauffør, hvor er
den knægt dog dygtig til at styre sådan en stor kasse.
En sommertur til Kragerø i Norge er også under planlægning af turudvalget. Der skal sejles om kap i Xsjekte og måske nogle medbragte sjægte. Det bliver
i juni 2013.
Men hvor vi skal drikke kaffe i november 2013 ved vi
endnu ikke noget om – Lübeck måske ?
Man bliver helt forpustet bare ved at tænke tilbage på
de mange gode oplvelser, som det nuværende kaffeudvalg har beriget os med.
Læs videre på næste side

Læ og sol på Flekkerøy
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Kendetegnende for alle turene har været, at de har
været helt utrolig veltilrettelagte og gennemførte, og
hvilket stort job er det ikke at være guide for, og holde
styr på, en flok udisciplinerede sjægtesejlere
Men alt har klapper hver gang – godt gået.
Vi andre, som blot har været med som turister har fået
så mange gode oplevelser og når vi engang som mimrende gamlinge sidder og fortæller vores oldebørn om
vores strålende bedrifter som sjægtesejler så kommer
der nok også en og anden anekdote med fra vores
mange dejlige rejser.
Og der vil være meget at fortælle, f.eks. om dengang
oberstløjtnant John Brun Jensen skiftede navn.
Det var på turen til Holmen i 2009.
Om det var det militære miljø, der fik oberstløjtnanten
frem i John skal være usagt. Men når der blev givet
besked om mødetider, blev det gjort med militær præcision.
F.eks. efter morgenmaden trædes der an på paradepladsen kl. 09.15 SHARP!
Herefter blev John døbt om til John Sharp, et navn han
stadig lyder.

Eller hvad med den gang pensioneret overlærer Bent
Møller Nielsen på hollandsturen også skiftede navn.
Det kom sig af, at han under et morgenmåltid kom i
kamp med en skive røget skinke, der viste sig at indeholde nogle lange seje sener, som havde viklet sig om
hans fortænder. En anden rejsedeltager syntes, at det
grangiveligt så ud som en lappedykker, der forsøgte at
indtage en alt for stor fisk.
Bent Lappedykker – hvad ellers.
En stor tak til kaffeudvalget, som består af:
Kurt Oddershede, John Sharp og Lillan og Knud Søndergård.
Jeg anbefaler genvalg på næste forårsmøde.
Henrik Hvass
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Hjerting KaneLaug
stejlt bord og med bakke forskibs, begge er spritsejlsrigget, og alligevel så moderne at der kan monteres
påhængsmotor på spejlet.
Noget måtte gøres inden Hjertings maritime fortid var
glemt, og vi fik stiftet foreningen.
Hjerting KaneLaug har til formål at bevare de få Kaner
der er tilbage, og måske vigtigst at fortsætte bådbygnings traditionerne ved Hjerting.
Oprindeligt stammer Hjerting Kanen fra Portugal’s
vestkyst, Dori’ erne blev bygget i tusindvis til langlinefiskeri efter torsk. På Skonnerter blev de stablet som
dybe tallerkner på dækket. Man mønstrede et par hundrede straffefanger til togter af typisk 2 års varighed,
De af besætningen der var så heldige at komme retur
til Portugal, kunne forvente benådning!
Denne form for langlinefiskeri blev praktiseret af Portugiserne, ved Newfoundland helt frem i 1970 erne.
en lille forening, hjemmehørende i den nordlige ende
af Nationalpark Vadehavet.
Foreningen- Hjerting Kanelaug er stiftet i marts 2011.
Efter at have konstateret at der kun var 2 levende Kaner tilbage. En ved Hjerting strand, og yderligere en,
et par mil længere mod nord, ved Sjelborg strand.
Begge er af den moderne type, omtrent 16 fod, ret

Som ung Tømmermand drog Kresten Hunderup i
1870, på langfart fra Hjerting. Ved Newfoundland så
han de Portugisiske fiskere med disse joller, her fik
han straks øje på jollens sødygtighed, og foretog de
nødvendige opmålinger.
Læs videre på næste side

Hjerting Kanerne har igennem mange år spillet en væsentlig rolle for fiskerne ved Hjerting strand, som landingsfartøjer blev Kanerne brugt. Når Horngjævere og
de større kølbåde- Bakkebådene som lå på Hjerting
red.
Den sidst byggede Hjerting Kane fra Æ’Juler er i dag
hjerting kaneLaugs ejendom og er netop i vinteren
2012/13 under grundig og tiltrængt renovering.
Udover renoveringen, har vi bygget en ny kane af den
helt traditionelle type, med Luggersejl’s rig. Ditte blev
søsat i august 2012.

Straks ved sin hjemkomst til Hjerting, begyndte han
bygning af jollerne, Hvorfor de kaldes Kaner, vides
ikke. I 1899 solgte Kresten Hunderup solgte sit Karetmager-værksted og bådbyggeri til Anders Lund
Jensen . Anders og hans søn- Aksel og herefter sønnesønnen Arne, fortsatte med bådbyggeriet frem til
1975 Familien Har gennem alle årene altid gået under
navnet Æ’Juler.
I huset hvor Karetmagerværksted og bådbyggeriet
igennem alle årene har været, bor i dag Kent Aksel Lund Jensen, Oldebarn til Anders.

Herudover råder foreningen over yderligere 2 ældre
Kaner hvoraf den ældste er fra 1950.
Hjerting KaneLaug’s bådbyggeri har til huse på Myrthuegård, Esbjerg kommunes naturformidlingscenter,
beliggende i den smukkeste natur, ved Varde-Å’s udmunding i Ho bugt, i Marbæk plantage.
Til foråret 2013 forventer vi at være klar ved vores
sommer residens, Esbjerg kommune har givet os
brugsret over byens dyreste byggegrund, midt i Hjerting, og direkte ved stranden, her skal vi bygge et lille
bådhus- og samtidigt skal stedet fungere som opbevaringsplads for vores både.
Kim Madsen, Hjerting Kanelaug

Foto: Hjerting Kanelaug

Hjarbæk Fjord,

- algesuppe eller ”en undtagelse i
stærkt modificeret tilstand ….”?
Dette ærværdige blads redaktion har bedt undertegnede om en nærmere redegørelse for fjordens miljømæssige tilstand, - altså noget så bredt som natur,
fugl, fisk og bundvendinger og den slags.
Som hjemmefødning og skabskratlusker og så gammel, at jeg netop har oplevet dengang man skulle
vade gennem BÅDE ålegræs og søsalat i et forsøg på
at komme ud i vand til navlen, - og undervejs kunne
skære fødderne på muslingeskaller, - så skal jeg da
gøre forsøget.
Den med ålegræs og muslinger er absolut fortid.
Begge forsvandt efter at fjorden blev gjort fersk ved
bygningen af Virksunddæmningen. Til gengæld optrådte der nu hver sommer milliarder og atter milliarder
af dansemyg. Ved den ændrede slusepraksis i 1991
forsvandt så dansemyggene igen. Søsalaten er der til
gengæld stadig i rigelige mængder og bunden er i dag
”dejlig blød” at betræde. Efterladenskaberne fra fortidens synder i form af udledning af urenset spildevand
fra både husstande og industri samt landbrugets forsatte udledning af kvælstof fornægter sig ikke.
Simested Å, Skals A, Fiskbæk Å og Jordbromølle Å
har alle udløb i fjorden og deres bidrag udgør ca. 15
% af al det ferskvand der tilføres hele Limfjorden. De
afvander således et kolossalt stort landareal og fjordens vandkvalitet er dybt afhængig af vandkvaliteten
i åerne. I den anden ende fungerer Virksunddæmningen som højvandssluse og sørger for at lukke af for
tilbageløb af saltvand udefra når vandet i Louns Bredning stuves op ved nordvestenvind.
I min barndom kunne gamle folk huske, at fjorden var
11 meter dyb i strømrenden ved Virksund. I dag siges det, at dybden er ca. 7 meter. Sluserne er 3 meter
dybe og netop den forskel på 4 meter betyder at tungt
iltfattigt saltvand nu lægger sig som et stillestående lag
over bunden indenfor dæmningen og kun vanskeligt
kan ”rykkes” med ud i Louns Bredning.
De gamle fra min barndom kunne også fortælle om de
tusinder af nordiske dykænder der om efteråret brugte
fjorden som fældningsplads. Hvinænder, troldænder,
taffelænder og bjergænder, - skalleslugere og lappedykkere, - nordiske gråænder på træk. De var der
alle og det i stort antal, - så mange at der i perioder
var en ikke ringe bifangst af dykænder i garnene!! Der
kan stadig iagttages dykænder, men i langt færre an-

tal. I dag udnytter et stadig stigende antal vildgæs at
moderne landbrug har grønne marker om vinteren og
netop de milde vintre gør at de kan spare eller udsætte
rejsen sydpå.
Tidligere tiders erhvervsfiskeri efter ål, sild, skrubber
er afløst af nogle få både der skraber efter muslinger
længere nord ude i fjorden, nord for dæmningen. En
fiskeriform der, - hvis den ikke reguleres kraftigt, - kan
være ødelæggende for ålegræssets mulighed for at
drage fordel af den forbedrede vandkvalitet og genetablere sig.
Spisefisk fanges i dag i Hjarbæk Fjord kun af fritidsfiskere, som dog kan melde om at der igen kan fanges
skrubber. Ikke i større antal, men er der liv er der håb.
Silden har også vist sig igen, men dog heller ikke i en
mængde der udnyttes kommercielt.
I de senere år har den øvrige Limfjord tilsyneladende
vist tegn til bedring. Sigtedybden er øget betragtelig.
Hummeren er vendt tilbage i stort antal visse steder
nordvest ude i fjorden og der meldes om imponerende
fangster inde Hjarbæk Fjord af opgående havørreder.
Folk der påstår at have forstand på de ting har endda
fremsat hypoteser om at disse havørreder aldrig har
været i havet, - men har kunnet æde sig store og fede
i fjordrejer længere nordpå i fjorden.
Vandkvaliteten i åerne er også blevet meget bedre i de
senere år, - men vandet indeholder dog stadig alt for
meget kvælstof til at sikre at også Hjarbæk Fjord kan
opnå væsentlig bedre vandkvalitet. Netop den kunstige situation med dødt iltfattigt saltvand i den ene ende
og næringsrigt ferskvand i den anden ende sørger for
den årligt tilbagevendende algesuppe og de medfølgende bundvendinger.
Fra politisk side arbejdes der med gennemførsel af
omfattende ”Vandplaner” der går ud på at reducere
udledning af kvælstof til vandmiljøet generelt. Den korte version er, at som følge af EU´s vandrammedirektiv
skal medlemsstaternes vandmiljø, - og herunder også
Danmarks, - indenfor en overskuelig årrække opnå
det, der i direktivet benævnes som ”god økologisk tilstand”, medmindre altså at et vandområde omfattes af
undtagelsen i direktivets artikel 4, stk. 3a: ”Vandområder kan udpeges som kunstigt eller stærkt modificeret,

hvis de ændringer af områdets hydromorfologiske karakteristika, som er nødvendige for at opnå god økologisk tilstand, ville have betydelige negative indvirkninger på nærmere afgrænsede beskyttelsesgoder”
Det sidste har de ansvarlige politikere benyttet som
kattelem for ikke at lade vandplanerne omfatte Hjarbæk Fjord! Man er nemlig udmærket klar over, at det
eneste der kan sikre en god økologisk tilstand i Hjarbæk Fjord vil være at fjerne Virksunddæmningen, - eller etablere nye 7 meter dybe sluser der når helt til
bunden. En anden grund til, at man er lange i spyttet,
er at Energi.dk, som driver naturgaslageret i Ll. Torup,
netop har påbegyndt renovering af gaskavernerne i
undergrunden og i den forbindelse har brug for adgang
til enorme mængder fersk vand, som transporteres i
lange rørledninger til Ll. Torup og retur mættet med
salt til Sundstrup, hvor det fortyndes med fersk vand
fra Hjarbæk Fjord inden det ledes ud i Louns Bredning.
Presset for ”at der bliver gjort noget” har gennem årene været meget varierende. I ”ferskvands-perioden”
indtil 1991 var den massive myggeplage årsag til et
stort folkeligt pres som resulterede i en ændring af sluseregulativet så man fremover tillod indstrømning af

saltvand. Derved forsvandt myggeplagen, - og samtidig også det brede folkelige engagement, - så i dag
er stort set kun nørderne primært repræsenteret ved
diverse naturorganisationer samt fritidsfiskerne forsat
aktive på den front.
De kommende år vil blive afgørende idet politikerne
skal forholde sig til situationen i 2. plan-periode af
vandmiljøplanerne, - og prisen for at erstatte Virksunddæmningen med en bro eller etablere dybe højvandssluser vil sammen med det aktuelle behov for fersk
vand til renovering af naturgaskavernerne betyde, at
der vil være interesser, der vil arbejde for at fjorden
også fremover i en årrække vil være en ”undtagelse”
der fastholdes i en ”stærkt modificeret tilstand”.
Andre steder i landet er der de seneste år gennemført
omfattende naturgenopretningsprojekter. Her tænkes
bl.a. på Skjern Å projektet som et af de større. Spørgsmålet er om ikke også tiden er ved at være inde til, at
det bør være Hjarbæk Fjords tur, - men om det vil dog
i høj grad afhænge af, at der lægges tilstrækkeligt folkeligt pres på de politiske beslutningstagere.
Leif Nielsen, red.

Bundvending på Hjarbæk Fjord. Foto: Leif Tipsmark

Telemarkkysten,
et spriseil-paradis

Telemark er et relativt stort fylke i Norge med en ganske liten men fantastisk flott kyststripe, med over 500
små og større øyer, små fjorder som stikker ut og inn,
det er aldri langt til Skagerak og åpne havet. Tre små
byer ligger lunt til ved kysten, Brevik, Langesund, og
Kragerø som er den siste og største med rundt 10 000
innbyggere.
I dette arkipelet holder” Telemarkkystens Seilkoggklubb” til med to baser, i henholdsvis Brevik og Kragerø. Tilsammen er vi rundt 50 medlemmer med 20
aktive seilkogger eller smakker som møtes til edel
kappestrid i henholdsvis Kragerø eller Brevik fra først i
juni til ut i september. I tillegg kommer det 12-15 båter
som ligger i permanent opplag eller brukes mer som
dekorasjon på vannet foran ett av de mange sommerstedene rundt om på øyene.
De fleste seilerne er hva vi kaller godt voksne og helt
unge rekrutter er fraværende, da båttypen nok ikke
appelerer til den mer fartsglade ungdom.

Spriseilkoggen har en lang tradisjon i denne delen av
landet som fiske og fraktefartøy på fjordene. Med stor
fast bosetting ute på øyene var behovet stort for et
raskt fartøy for å levere fangsten inn til byene.
Dagens båter avviker ikke stort i fasong fra de som ble
benyttet for over 150 år siden. De er fortsatt rundt 20
fot lange , stort sett samme bredden, klinkbygget av
furu på spanter av eik.
Seilføringen idagens kogger er på 15 kvadratmeter
fordelt på storseil og fokk.
De gamle koggene hadde spriseil gjerne lissesurret
på masten som var selvstagende, lette å legge ned
dersom det var nødvendig å ta årene fatt i mangel
på vind. Det var kun de største koggene som hadde
forseil, de minste båtene greide seg med kun storseil.

Læs videre på næste side

Hos oss har nok vi ikke vært like trofaste som smakkeseilerne på Limfjorden hva angår å bevare det historisk korrekte i båtene. Dette viser seg spesielt under
vannlinjen, hvor båtene har fått boltet på en jernkjøl på
160 kilo som sammen med innvendig blybalast gjør
at båten greier å bære sin seilføring uten rev i opp til
kuling. Samtidig går koggen høyt og fort opp i vinden,
krevende for en rormann som skal holde båten i fart i
når det blåser sterkt. Det er mange eksempler på kogger som har blitt seilt ned og sunket i løpet av 30- 40
sekunder på 100 meters dyp. med alle seil satt.
Dagens båter er morsomme å seile, raske som de er,
noe som nok er årsaken til at de modifikasjoner som er
har blitt gjort, er godtatt av alle. Det er blitt bygget en
rekke nye båter i de senere år, alle over samme mal.
Men fortsatt er det båter med å konkurrerer som er
50-60 år gamle og som som hevder seg helt i toppen.
For oss på Telemarkskysten var smakkemiljøet i Limfjorden helt ukjent inntil at undertegnede i 2010 ble
invitert av Anders på museet, til “Skandinavisk mesterskap” i Løgstøer. (Selv med dacron og stålwire i
riggen) Der møttes en 12-15 båter til dyst ute på fjorden, ukjente som vi var med både farvann og medseilere var begge deler en stor opplevelse.
Ikke minst var velkomsten og det sosiale miljø under
hele arrangementet noe vi husker med glede. Som
en ekstra bonus kom “Elida” hjem med blankskrubbet

kjøl etter flere nautiske mils seilas igjennom Løgstøers
sandbanker.
Det var i Løgstør hvor vi ble invitert av Leif til VM
seilaser i Hjarbæk i 2011, en invitasjon som mange
responderte på oppe hos oss. Seilasene som blir avviklet hvert år, har allerede blitt et fast årlig innslag for
oss i Telemark. Dere har greid å lage ett flott arrangement som kan by på verdifulle elementer som morsom
seiling , trivlige deltagere, flotte sosiale arrangementer, en fin blanding av lek og alvor som mange av oss
ikke vil unnvære.
Og seile på andre kyster enn sin egen har vi skandinaver verdsatt høyt i over 1000 år
Som en ekstra bonus i Hjarbæk fikk vi også kontakt
med gamle venner fra Flekkerøya igjen, som har holdt
“hemmelig” for oss hva de selv har opplevde av gleder
og hygge nede i Limfjorden..
Håpet er at koggseilerne i Telemark kan få lov til å invitere alle venner fra spriseilmiljøene på Jylland og
Flekkerøya til en samling i Kragerø i juni 2013, og med
dette ytterligere å bygge ett varig og godt vennskap til
glede for alle oss med sans for gamle båtradisjoner l i
årene som kommer.
Godt nytt seileår og takk for det gamle,
Hilsen X-82 “Elida” og Erik Undrum.

Foto: Krageø2 er Jette Ørskov

Øvrige er privatfotos

Jeg er dårlig til å fiske ….
- og etter at jeg begynte og seile i Hjarbæk Fjord,
har jeg skjønt at det kan jeg heller ikke!
Så hva får en stakkar til å reise dit da? Øl og gamle
båter med seil har vi jo i Norge også. Det er nok fasinasjonen for gamle bruksbåter, tresjekter, helst med
seil, det er nok der det ligger.
Dere skjønner jo at det var forelskelse ved første blikk,
den dagen vi sto i havna og så førti, femti sjekter rigget
til regatta. Det var overveldende, det var imponerende,
det var fasinerende, det var et miljø som umiddelbart
appelerte, og som jeg følte var stort, dette må vi være
med på! Det var hva vi tenkte der vi sto som turister
uten båt.
Vi dro hjem, tok en titt på gamle “Sofie” og lurte på om
hun kunne tåle en tur til VM i Hjarbæk. Uten å få noe
klart svar, ble hun med året etter. En ting er å føle seg
velkommen til Hjarbæk uten båt, men med båt, var vi
liksom med på ordentlig.
Sjekter er fasinerende, mange sjekter er ennå mer fasinerende. Nå har vi også fått venner; venner i Hjarbæk, fra egnen rundt, fra ellers i Limfjorden, Jegindø

og fra Løgstør. Vi kan til og med treffe noen gamle
kjente fra Flekkerøya og noen nye fra Kragerø. Det er
også fasinerende.
Vi er imponert over dere Dansker. Hva dere kan få til,
med en slik kvalitet, med glød og entusiasme, med
kunnskap og innsats, på den rolige og gemyttelige
danske måten, med store hjerter, varme smil og håndtrykk.
Vi er imponert over Leif’ene, Knut’ene og Lillan’ene og
alle de andre som gir en hånd med der det trengs, når
det trengs. Som gjør at det er et arrangement, som
seiler i medvind, med nysmurt bunn og knirkefri rigg.
I skrivende stund, mens snøen laver ned, gradestokken kryper over på plussiden etter en lang, kald periode, ringer Terje og lurer på hvem som egentlig har
suppegryta i morgen?
Hver mandag treffes seilgruppa i Lindesnes Kystlag,
i smia til Terje, til felles suppe, kaffe og smiing. Reperasjon av ei gammel sjekte, høvling av master og spri
og ellers forfallende og oppussende aktiviteter rundt
båten.

Utgangspunktet for seilgruppa i 2004, var at vi ønsket
en aktivitet i Kystlaget for våre barn, slik at de kan få
opplevelser knyttet til det kystmiljøet vi er en del av,
men som stille og rolig er i ferd med å forsvinne. Seiling, roing, fisking, som gir flotte naturopplevelser i
nærmiljøet hele året,
Når våren kommer og snøen er vekk, møtes vi i Selvågen med båtpuss, kaffekos, småturer og lek. Vi har
tre sjekter og en gammel livbåt. Der er vi til vinteren
kommer igjen og vi må inn for å sy seil, snekre teiner,
knytte knuter og ellers hva vi kan finne på med sjektene og miljøet rundt som inspirasjon. Vi er for tiden
en aktiv gruppe på 25-30 stk, i alderen fra tre uker og
opp til seksti år.
Lindesnes Kystlag består av 103 medlemmer, som er
tilknyttet Foreningen Kysten med godt over hundre lokallag spredt rundt vår langstrakte kyst.

Vi disponerer også Rubb, en vernet, 58 fots fiskebåt,
som vedlikeholdes og brukes, også til utleie, av Rubb’s
venner i Kystlaget.
Ellers brukes Kystloftet på Båly, som noen av dere
besøkte på deres tur til Lindesnes i vår, til festligheter, foredrag, kursing og utleie. Nå er vi i gang med å
innrede et “snekkerloft” over Kystloftet, det vil kunne
brukes til teinesnekring og båtreperasjoner.
Når sommeren kommer har ennå et år gått. Sofie har
blitt ett år eldre og vi like så. Jeg har blitt ennå dårligere til og seile, men hvis tilbudet står ved lag kommer
vi igjen, om ikke annet for å dyrke vennskapet med alle
våre venner rundt Hjarbæk.
Trond Skog

Se flere dejlige billeder herfra på næste side

Hanne Thyholdt

Foto Seilgruppa 2004, Lindesnes Kystlag

- Der var en gang et blad
Så var det Ankertovskrogens tur til at lide bladdøden.
Derfor må det være på sin plads at skrive bladets nekrolog. Nå, måske lyder det lidt for drastisk, så lad os
i stedet sige, at det vil være på sin plads, at kaste et
blik over skulderen og se lidt på det ærværdige blads
historie.
Egentlig startede det slet ikke som et blad.
Jeg husker tydeligt det første nummer. Det var skrevet
på en bredvalset manuelt betjent Triumph skrivemaskine, mangfoldiggjort på Viborg kommunes eneste
fotokopimaskine i det svimlende oplag af 14 eksemplarer.

ning frem til at den næste ”krog” dumpede ind af brevsprækken. Det holdt disse mennesker opdateret om
livet i Sjægtelauget, men det var også med til at holde
laugets store netværk intakt.
En gammel ambition om, at Ankertovskrogen skulle
være andet og mere end et medie til formidling af
aktuelle nyheder og andet faktuelt stof blev også opfyldt de seneste år. Ideen var nemlig, at hvert nummer
skulle indeholde mindst en artikel med et maritimhistorisk emne – i al beskedenhed noget det kunne minde
om en slags maritimt SKALK. Det lykkedes som sagt
også.
Men så var det, at redaktionen blev invaderet af nogle
IT-nørder, som begyndte at tale et fremmed-sprog,
som vi gamle i redaktionen slet ikke forstod. Det var
noget med et eller andet, der hed en hjemmeside og
noget om at man jo også kunne abonnere på Ankertovskrogen via en computer.
I Sjægtelauget har vi jo altid sagt, at vi gik stærkt ind
for udvikling – blot det ikke medførte nogen forandringer.

Jeg husker også, at teksten fyldte for- og bagsiden af
et A4 ark, men for sjov skyld var det skrevet på tværs
af arket, således at det kunne foldes og forvandles til
et blad på fire sider i A5 format.
Også for sjov fik nyhedsbrevet – for det var jo det det
var – et hoved og et til lejligheden opfundet navn –
”Ankertovskrogen”.
Og paradoksalt nok; i det første ”nummer” stod der
faktisk, at dette ikke nødvendigvis var begyndelsen
til et nyt blad, men blot en praktisk måde at formidle
nyheder til den dengang lille flok sjægtesejlere.
- Men jeg skal da godt nok lige love for, at det blev et
blad. Ankertovskrogen er nu udkommet i omkring 35
år.
Der har været rigtig mange, der i årenes løb har gjort
et stort arbejde i redaktionsudvalget. Bladet har været
fotokopieret, en årrække var det ligefrem bogtrykt, så
igen fotokopieret og endelig til sidst digitalt tryk, hvilket
ikke mindst gav et løft til billedkvaliteten. Da oplaget
var højest var det oppe i nærheden af 400. Nogle år
udkom bladet seks gange, men oftest blev det til fire
numre om året.
Rigtig mange var glade for Anklertovskrogen, ikke
mindst folk, som var flyttet fra området så med forvent-

Den holdt ikke!
Nørderne påstod hårdnakket, at tiden nu var inde til
noget de kaldte en digital udgave af Ankertovskrogen
og at det kun var nogle håbløst forældede jeronimusser, der ville have papirudgaven – altså dem der allerede var gået bag ud af dansen, taberne, de håbløse
stenalderfolk, som hellere skulle plaske rundt i en udhulet træstamme i stedet for en sjægt.
Nå, man kunne jo spørge læserne hvad de helst ville
– en tilsyneladende god ide.
Men snu og lumske, som sådanne nørder jo er, så blev
det sådan, at hvis man fortsat ønskede Ankertovskrogen tilsendt som papirudgave skulle man melde TIL!
Næ, nej, ikke noget med at melde FRA, hvis man ønskede at modtage Ankertovskrogen via cyberspace.
Med blot et ringe kendskab til menneskeheden, kunne
resultatet ikke være mere forudsigeligt; meget få meldte sig til papirudgaven.
”Der kan I bare se”, - sagde nørderne!
At mange senere undrede sig over, at der ikke snart
kom en ny Ankertovskrog er en helt anden sag. Skulle
vi have meldt os til? Det har vi da vist overset eller
simpelthen bare ikke fået gjort.
Men løbet var kørt. Tidens tand, som jo læger alle sår
er ikke til at komme uden om.
Læs videre på næste side

Ankertovskrogen blev digital fra 2012!
Og hvis man skal være helt ærlig, så var det måske
tiden, selv om det gør en lille smule ondt at måtte indrømme det.

nok hjem, før omtalen kan læses på hjemmesiden under aktuelt – oven i købet illustreret med farvebilleder.

Noget andet var også, at bladet efterhånden var blevet
et stærkt belastende for laugets økonomi-

Men inden man falder helt i svime over den hurtige
opdatering af hjemmesiden, skal man huske på, at de
der sørger for det, er de samme nørder, som aflivede
bladet, og de elsker jo et lege med teknologien.

Den gunstige særordning, som postvæsenet havde for
forsendelse af foreningsblade faldt bort og samtidig fik
portoen et ordentligt hak opad. Trykningsomkostningerne var også en belastning. Laugets økonomi kunne simpelthen ikke længere klare fire udsendelser om
året.

Men alt i alt er det vist meget godt alt sammen. Så
måske er der alligevel noget om det præsten prædiker
om opstandelsen og det evige liv. I hvert fald er Ankertovnskrogen nu genopstanden, om end i en ny form
og så må vi jo håbe på, at den også får det evige liv.
Henrik Jeronimus Hvass

Og hvis vi skal blive på det positive spor, så er internettet og hjemmesiden et hurtigt og effektivt medie til
formidling af nyheder, referater og omtale af begivenheder, der har fundet sted, både i lauget og i det maritime netværk vi er en del af.
Det er efterhånden blevet sådan, at når man har deltaget i et eller andet i sjægtelauget, så når man dårligt

P.s.: I stille stunder kan jeg nu alligevel godt savne, at
have det lille blad i hånden. - Og for resten: Hvad med
historien? Hvordan samles den op, og hvor er den, når
sjægtelauget har jubilæum og et nyt jubilæumsskrift
skal se dagens lys? Drøner den så rundt i den ydre
atmosfære som en anden UFO? Tænk lige over det
nørder!
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Om ”nye” sikkerheds bestemmelser
Et ganske lille udvalg har henover året 2012 arbejdet
på at udforme ”nye” regler for sejlads, der foregår i
Hjarbæk Sjægtelaugs regi. Baggrunden er den forfærdelige ulykke i Præstø, hvis fulde omfang i skrivende
stund endnu ikke er kendt.
I den forbindelse udsendte Søfartsstyrelsen nye bestemmelser med strenge krav – dels en præcision af
gældende bestemmelser og dels nye. Hovedindtrykket er, at der er foretaget en skærpelse, men at man
ikke vil forhindre aktiviteter, som de der foregår i Hjarbæk Sjægtelaug.
Man skal kunne placere et ansvar i tilfælde af ulykker.
Og der skal udarbejdes skriftlige instrukser, som tager
højde for alle tænkelige forhold. Der bygges på iagttagelse af sund fornuft, og de fleste forhold, der beskrives, er i forvejen i brug, når det gælder os. Det nye er
en synliggørelse af reglerne og en indskærpelse over
for udøverne af aktiviteterne.
Søfartsstyrelsen har udgivet nyttige og fyldige vejledninger, som det lille udvalg har benyttet sig af under

udformningen af regelsættene. Man kan på følgende
hjemmeside se Søfartsstyrelsens ”udgivelser”.
http://www.sofartsstyrelsen.dk/tema/informationomsejladsmedelever/Sider/Informationomsejladsmedelever.aspx
Reglerne vil blive fremlagt på forårsmødet og her forhåbentlig konfirmeret med efterfølgende offentliggørelse og effektuering til resultat.
Det skal nævnes, at ulykken også satte ekstra gang
i de bestræbelser der var, for at skaffe en ny motor til
laugets følgebåd, MARS. Som det vil være nogle bekendt lykkedes det at skaffe den nødvendige kapital,
og motoren, der er med el start, er indkøbt og virker
upåklageligt, så den del af sikkerhedsforanstaltningerne også er i orden.
Bent Møller Nielsen.

Foto vistnok Jette Ørskov

Sjægtebroen …

… vores faste holdepunkt
– i bedre stand end meget længe !
Efter flere års “dødvande” i vedligeholdelse og forbedringer, i den kommunale del af havnen hvor Sjægtebroen ligger, har der det sidste års tid været foretaget forbedringer, der overstiger alle forventninger. Det
begyndte i efteråret 2011, hvor der blev installeret ny
gadebelysning på Hjarbækvej, pladsen foran kroen
og helt ud på molen.
Der blev endda udvist det ekstraordinære kommunale
initiativ, at vores signalmast blev belyst med tre kraftige projektører - elegant anbragt under niveau - omkring masten. Som det ses ved siden af tager det sig
prægtigt ud.
I foråret 2012 blev alle el-installationer på alle broerne
udskiftet. Nye sikringstavler samt nye el-standere blev
opsat. Alt el-grej i gode materialer og solid udførelse.
Det rigtigt synlige bevis på nye el-installationer, var
den nye belysning på broerne.
Lamper i et meget robust og funktionelt design, med
lyskilde i nyeste LED-teknologi, der sikrer både godt
nedadrettet lys og et meget lavt strømforbrug.
Tidlig forår blev et længe næret ønske om, at anlægge
yderligere en platform, til et bænkesæt ført ud i livet.
Kommunen betalte materialerne og Sjægtelauget udførte arbejdet og satte bord/bænkesættet op. Således
får sjægtesejlerne i den inderste del af havnen samt
havnens gæster en hyggelig rasteplads.
Læs videre på næste side

Således tog den inderste
bro sig ud under Sjægte
VM i august.
Foto: Jette Ørskov.

Bænkesættene tog sig ekstra godt ud i år, de var alle
nymalede og i god stand. Samtidigt med opsætningen af lamperne i efteråret 2011 blev alle gamle kommunale bænke og bord/bænkesæt udskiftet med nye

meget nydelige udført i galvaniseret stål og plast. De
efterhånden fem bord/bænkesæt på havnen benyttes
flittigt af os selv, men så sandelig også af gæster med
madkurv og kaffe.
Læs videre på næste side

Da sæsonen var slut og bådene taget op, var det ikke
slut med kommunale initiativer. Sidst i november gik
folk fra Materielgården i gang med at renovere glaciet. Det var lidt af et forsøg. For det første var der kun
penge til den inderste del og dels ville man forsøge,
at gøre det selv og dermed få et økonomisk overblik
over, hvad den resterende del af glaciet kunne beløbe sig til. Som det ses blev de gamle sten af meget
blandet størrelse fjernet. Herefter blev der udlagt store

sten i overtal og mindre sten lagt i mellem. Det hele
blev sikret med beton og som det ses faldt resultatet
ganske nydeligt ud. (se ovenstående billeder)
Velkommen på Sjægtebroen – i bedre stand end meget længe !
Tekst og foto: Leif Tipsmark
leif@tipsmark.dk

Selv en mørk vinteraften er
hele Sjægtebroen fuldt belyst
– mageløst og sikkert !
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