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31. Årgang

Finanskrise…?
- af Leif Nielsen

Hvis man sidste år havde købt aktier i ”Roskilde Bank” for
10.000 kr ville de i dag være 64 kr værd…..
Havde man i stedet investeret dem i ”Danske Bank” ville man i
skrivende stund have 4.360 kr….
Var de 10.000 kr omsat i bayersk øl, (2.667 stk ”Dansk Pilsner”
fra Fakta) ville man, - efter at have drukket dem, - kunnet få
4.666 kr for de tomme flasker og kasser…..
I lyset af den galopperende finanskrise er det derfor en
fortrøstningsfuld redaktion, som nu sender årets sidste
”Ankertovskrog” i trykken med vished om, at der også næste år
bliver økonomi til at vort lille blad kan udkomme i en eller anden
udstrækning.
Det skyldes hovedsagelig, at trofaste læsere med deres kontante
bidrag har sikret os over halvdelen af det økonomiske grundlag,
der er nødvendigt for, at dette kan lade sig gøre. - TAK FOR
DET !!
Yderligere har Viborg Kommune vist deres velvillighed ved at
give sjægtelauget en underskudsgaranti på 5000 kr, - en garanti
som vi heldigvis ikke kan gøre brug af, da den foreløbige
opgørelse af VM-arrangementet har været positivt med et
resultat, der meget ligner sidste års, - selvom der ikke blev sejlet
en eneste sejlads….. Mere herom sidst i bladet.
Redaktionen takker for opbakningen til bladet, - både fra læsere
og bidragsydere af såvel stof som af kontante bidrag, - og god
læselyst, - også næste år !
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Det måtte jo ske
ske !
Verdensmesterskaberne 2008

Ved de foregående 31 verdensmesterskaber er det altid lykkedes at kåre
verdensmestre i de forskellige klasser.
Der har somme tider været for meget vind og der har sommetider været for lidt,
men det har altid været muligt at gennemføre mindst en sejlads.
- Sådan skulle det ikke være i år.
Det startede ellers så godt – pæn vejrudsigt og prologen fredag aften blev
gennemført planmæssigt. Men lørdag og søndag svigtede vinden fuldstændig.
Kan man tale om et vellykket VM, når der ikke bliver sejlet kapsejlads ?
Det kan man vel i teorien ikke – og så alligevel.
Et er som bekendt teori og virkeligheden er noget ganske andet – det blev i hvert
fald en hyggelig weekend.
Der har somme tider i årenes løb været røster fremme om, at VM-programmet var
for presset, at der ikke var nok tid til at snakke sammen.
Det var der i år.
Der var tilmeldt nogenlunde det sædvanlige antal sjægte og smakker og allerede i
løbet af torsdagen dukkede de første op.
Nordmændene mødte talstærkt op og medbragte to X-sjekte, hvoraf den ene var
en nybygning. Ole Utoft fungerede som kontaktmand og havde sørget for logi i et
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lejet sommerhus og hos sig selv. Et besøg på Viborg Bryghus var også arrangeret
om fredagen. Båndene til folkene i Sørlandets Seilsjekteforening bliver tættere og
tættere og til næste år bliver der arrangeret besøg i Norge, det er vist på tide at
foretage en genvisit.

Prologen fredag aften forløb i den sædvanlige afslappede stemning men våde
bukser, opgaver, landgang og besætningsbytte og det skyldtes ikke mindst, at
Claus i år virkelig havde anstrengt sig for at give en enkel og letforståelig
instruktion, sådan at ingen uforskyldt blev nødt til at modtage en kvajepøs. Som
før nævnt var vinden lige tilpas til sådan noget pjatteri til søs.
Senere en meget hyggelig aften omkring grillen og den medbragte mad.
Lørdag startede med skippermøde, hvorefter alle drog på fjorden, eller i hvert fald
prøvede på det – vind var en udtalt mangelvare.
For at gøre en lang historie kort, så blev formiddagens sejlads skudt af – men vi
kom da på fjorden - og eftermiddagens sejladser blev slet ikke startet.
Dog blev der hen på eftermiddagen arrangeret en ultrakort ikke tællende sejlads
lige uden for havnen. Det var nærmest for at komme lidt på vandet, selv om
vinden fortsat glimrede ved sit sit fravær.
Men i Norge kender de tilsyneladende ikke den svenske vise ”Hvem kan sejle
foruden vind”, i hvert fald ikke besætningen på den nybyggede plastic-sjægt med
torpedokøl og andre narrestreger. Den kom i mål før de sidste overhovedet var
kommet over startlinien – sådan !
Om aftenen den traditionelle VM-fest med spisning, taler, uddeling af
ærespræmier, dans o.s.v.
Festudvalget, der har fået flere nye medlemmer havde gjort et stort arbejde og alt
klappede.
Et af de nye medlemmer, Henrik, som til daglig gaster på Clara, havde dog
misforstået opgaven lidt.
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Nok skal festudvalget sørge for musikken, men de er ikke forpligtede til spille
selv! Men det gjorde Henrik – sammen med sit band – og det gjorde de godt, i
hvert fald var der trængsel på dansegulvet hele aftenen.
Og som traditionen byder, gav Hemming også i år et par bluesnumre på
mundharmonikaen, det hører jo med til en VM-fest.
Nogle, der er yngre end jeg, kan nok fortælle hvornår festen sluttede, men da jeg
gik hjem på et for ”voksne” mennesker passende tidspunkt var der stadig fuldt
drøn på.
Søndagen, der jo er reservedag for udsatte sejladser, startede igen uden vind, så
efter det fælles morgenkaffebord i teltet blev det farvel og tak for i år.
Og så er det jo, at der sker det, der plejer at ske – noget man især kender til ved
Venø-rundt – da bådene var rigget af, taget på land og nogle endda draget
hjemover, ja så kom vinden.
Heldigvis benytte mange sig af den mulighed, der opstod, og tog sig en frisk tur
på fjorden inden afgang fra Hjarbæk.
Nu vel, - sejladsmæssigt ikke så vellykket – socialt meget vellykket.
Der var hele weekenden en god og gemytlig stemning på havnen, man tog det
med godt humør og det kunne men også lige så godt, for man kan jo alligevel
ikke gøre andet ved vejret end at snakke om det.
Der blev tid til at snakke denne gang og således er der ikke noget, der er så skidt,
at det ikke også er godt for noget – der var faktisk flere, der truede med at komme
igen, når vi næste år i august afholder det 33. sjægteverdensmesterskab – eller er
der det 32. – med god og passende vind.
Henrik Hvass
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TirsdagsTirsdags- og lørdagssejladser 2008
Endelig resultat

Båd
Cille
Jens Fuurbo
Jonna
Freja
Brødrene
Klara
Nasen
Sif

Stor klasse
Deltaget
antal gange
Handicap
20
+ 400
21
+ 4 00
16
+ 4 00
18
+ 4 00
11
+ 3 30
14
+3 30
2
+ 4 00
1
+ 1 30

Points
49
56
72
83
96
104
117
122

Placering
sammenlagt
1
2
3
4
5
6
7
8

Båd
Hugin
Mikkel
Kragen
Lutten
Godtfred
Flyvefisken
Drapa
Pax

Mellem klasse
Deltaget
antal gange
Handicap
19
+ 130
21
+ 1 00
19
+1 30
16
+ 1 30
13
+ 1 30
10
+ 2 00
2
+ 0 30
1
+ 0 00

Points
62
63
65
82
83
105
118
121

Placering
sammenlagt
1
2
3
4
5
6
7
8

Båd
L 42 Originalen
L 6 Nanna
L 30 Æ`Teik
L 76 Fusk
L 23 Pia
LXI Moster Skrap

Lille klasse
Deltaget
antal gange
Handicap
21
+ 3 00
21
+ 3 00
8
+ 1 00
13
+ 1 00
5
+ 1 00
1
+ 1 00

Points
41
48
68
74
82
91

Placering
sammenlagt
1
2
3
4
5
6

L 13
L 20
L 91
L 63
L 1
L 102
L 100
L 45

L 73
L 78
L 106
L 22
L 29
Å 24
L 11
L 9
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Altså :

1 point for en 1. plads
2
”
2. ”
3
”
3. ” o.s.v.
4
”
ikke fuldført
5
”
ikke startet
6
”
ikke deltaget
7
”
diskvalfikation

Af 24 mulige sejladser blev kun én aflyst p.g.a. for megen vind.
D.v.s. 23 sejladser med 273 både på vandet, hvilket er lig med 11,9 båd pr.
sejlads,som er en stigning på 0,23 båd pr. sejlads i forhold til sidste år.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

11,08
13,13
13,70
12,30
13,05
14,42
13,16
11,63
11,86
Kapsejladsudvalget
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Sommertogt 2008
Sommertogtet i år gik til Ringkøbig Fjord. Som
vanligt i uge 28. Fra Hjarbæk deltog 5 både:
”Cille”, ”Mikkel”, ”Kragen”, ”Brødrene” og
”Clara”. Alle besætninger drog forventningsfulde
til Ringkøbing. Turen skulle foregå sammen med
5 Klegodjoller fra Ringkøbing Smakkelaug.
samt havbåden ”Thomas” fra Fiskeriets Hus i
Hvide Sande. Vi blev overmåde godt modtaget.
Smakkelauget var vært ved en stor grill menu,
udover at væres skrappe til det der med
Klegodjoller, har vores venner i Ringkøbing helt
styr på hvordan tilværelsen nydes bedst ! Prima
overnatning på pladsen uden for Smakkelaugets
hus, med adgang til sejlklubbens bade- og
toiletfaciliteter hus, gjorde opholdet i Ringkøbing til ren nydelse. Ringkøbing
folkene havde arrangeret hele turen der skulle udgå fra Ringkøbing om
mandagen.
Vi ”blæste inde” i Ringkøbing og blev i stedet
budt på byrundtur med kyndig guide. Rigtig
interessant gammel by! Egentlig skulle vi have
været i Stauning om mandagen, men vi sprang
Stauning over og gik direkte til Bork om
tirsdagen i stedet. Her gjorde vi et interessant
besøg i Bork Vikingehavn og nød i øvrigt den
fine teltplads og en god restaurant i nærheden.
Onsdagens sejlads var ventet med spænding. Vi
skulle gå nord om det store fuglereservat
Tipperne og derefter sydover gennem den smalle
rende ned til Nymindegab.
Vores søkort var et kort udfærdiget af en privat
mand.
Sømærkerne var stager med gummistøvler på.
Bare sejl den vej støvlefoden peger ! Så har man
prøvet det også. Problemet var bare, at
Ringkøbing Fjord i disse sommerdage, var 60 cm
under dagligt vande. Det viste sig, at det var lige
de 60 cm vi manglede visse steder. Venlige folk
fra Nymindegab, der ventede vores ankomst, lå
til rådighed med motorjolle og kutteren V6.
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Spændende sejlads ned gennem de høje rørskove
- for så pludseligt, at sejle langs hovedvej 11 med
bilerne tæt ved. Fin ankomst til Esehusene ved
Nymindegab. Lokale stod klar med velkomsttale.
Ib Hansen og frue fra Løgstrup stod klar med
pandekager og kaffe ! Overnatning på lokale
græsplæner og den årligt tilbagevendende
gourmet aften: ”Cafe Beauvais” med fine vine og
alt i tilbehør.
Torsdag går kursen mod Hvide Sande, holdt så
tæt mod rørene som muligt lød rådet !
Men grundstødninger hørte til dagens orden og mange havde skubbere ude, for at
komme fri af den leragtige klæbende fjodbund. Flot modtagelse i Hvide Sande på
Fiskeriets Hus hvor vi blev inviteret på
aftensmad og morgenmad samt overnatning
indendøre i museet !
Fredag starter med rundvisning næste dag i
museet, i sluserne, på redningsstationen og
værftet. Vi fik lige en stilfuld ankomst af flådens
to kadetskibe ”Thyra” og ”Svanen” med, inden
vi drog af til Ringkøbing. For fokken alene gik
det mod Ringkøbing – det var fart på alligevel og uvante bølger for en sjægt – men alle tiders
sejlads der tog knap 1½ time.

Således vel ankommet til Ringkøbing og
efterfølgende hjemtur med bådene på trailere,
var alle enige om, at det havde været en uge der
havde mere end indfriet forventningerne.
Tak til Ringkøbing folkene og alle der tog vel
imod os.

Tekst Leif Tipsmark
leif@tipsmark.dk
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Fuldblod på fjorden.

I dagene omkring den 1.august 2008 havde vi fulgt tæt med i ”Havhingsten af
Glendalough ´s ” færd over Nordsøen, da det var vores plan at møde den på
vandet inden den anløb Glyngøre. Egentligt ville vi helst have mødt den i
sjægten, men praktiske forhold gjorde, at det var den lille plastic –Terhi der stod
klar til udrykning på traileren.
Søndag den 3. august hørte vi i radioen om morgenen, at Havhingsten sejlede ind
gennem Thyborøn kanal. Et kig på dens hjemmeside viste at den sejlede med godt
9 knob. Dette - sammenholdt med søkortet – gjorde at vi hurtigt klappede en
madpakke sammen og drog mod Sallingsund. Vi ville nemlig ikke risikere en
gentagelse af forløbet i 1986, hvor den hurtigtroende færing - Johnsen hed han
vist - snød alle og allerede var nær Løgstør, da folk stod og ventede på ham ved
Sallingsundbroen!
Ved slæbestedet ved Pinenhus var der intet vikingeskib i syne så langt øjet – og
kikkerten – rakte ned ad Sallingsund. Vinden var frisk til hård, så da vi havde fået
jollen i vandet stampede vi langsomt over til Mors, hvor vi gik i land i læ af en
pynt. Da madpakken henad kl. 12 var fortæret gik jeg ud for at kigge på vandet,
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men hvad dælen var det? Dér – allerede forbi Kaas Hoved - kom der da et rødt og
gult råsejl og længer ude i det fjerne yderligere to råsejlere. Hurtigt kom vi i
båden og stampede igen langsomt mod syd i de høje bølger, hvor Havhingsten og
dens følge af hjemmeværnskutter og hurtigtgående gummibåd samt nogle få
”civile” motor- og sejlbåde hurtigt kom mod Glyngøre. Ud for Højriis mødte vi
den. Vi vendte hurtigt rundt og gav fuld gas på alle jollens 8 hestekræfter og
”YES!”, vi kunne lige netop følge med! Jollen går da sine godt 9 knob + hvad der
er en følge af medvind og –bølger!

Havhingsten var et fantastisk syn – jeg må indrømme at jeg både fik gåsehud op
og ned af armene og i starten også en klump i halsen ved mødet med
vikingeskibet. Den førte fulde sejl i 12 – 14 m vind agten for tværs til plat læns.
Fulde sejl er vist omkring 120 m2 – egentligt ikke særligt meget til et 30 m langt
skib. Det svarer sådan cirka til arealet af to spilere på en 30 fods lystbåd.
Det var aldeles påfaldende, at Havhingsten trods den høje fart stort set ikke satte
bov- eller hækbølge, men i stedet skar sig ret gennem vandet. Kun roret satte en
stribe i vandet – ellers efterlod den bare en stykke fladt vand efter sig.
Vi fulgte med hele vejen til Glyngøre. Undervejs kiggede den kendte sjægtesejler
Gorm og frue ud fra én af de andre motorbåde.
Efter fyret ved Glyngøre tog Havhingsten sejlet ned og i stedet kom et mylder af
årer ud. Havnehullet i Glyngøre er ikke særligt bredt og skibets årer kom
faretruende tæt på det læ molehoved. Der lød et par høje kommandoråb, og
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hjemmeværnets gummibåd skubbede diskret vinkelret på Havhingstens stævn, så
ind kom den da.
I havnen kom der flere og flere mennesker – også nogle få fra Hjarbæk. Alle gik
de rundt og sagde noget i retning af: ”Den ankom før vi havde regnet med” eller
”Vi blev godt nok snydt af den fart den sejler med”.
Vi mødte den engang så aktive
sjægtesejler Bjarne fra Venø. Det
viste sig, at han var en del af
besætningen og havde gjort turen
med både til Irland og hjem igen.
Vi skulle jo hjem igen efter et
stykke tid. Om det var de flere
tusinde tilskuere, om det var
”fartens glød på kind” eller det var
de aller – allersidste rester af
ungdommens vovemod véd jeg
ikke, men jeg skulle jo i hvert fald
sejle fuld fart, så snart vi var
udenfor havnen. Det resulterede i at
vi - da vi rundede fyret - satte os så
hårdt i en stejl bølge, at Gerda blev
kylet en halv meter op i luften fra
sin plads i stævnen. På vejen ned –
heldigvis indenfor rælingen – ramte
hun med ”siddefladen” kanten af
den tofte hun før sad på, og landede
uhyggeligt tæt på det anker der lå på
dørken. Mødet med toften resulterede i et håndfladestort blåsort mærke som jeg ved passende lejligheder – i de følgende 3-4 uger kunne iagttage skifte farve fra
sort til blåt til gult. Brødebetynget skruede jeg ned til kvart gas, så vi kunne
komme sikkert men langsomt tilbage til traileren, mens røgvandet dannede en
stadig større pøl på dørken og også indenfor halsåbningen i mit regntøj.
Blå mærker forsvinder og tøj bliver tørt, men billedet af Havhingstens flyvende
færd over Limfjordens vande tror jeg bliver stående på nethinden, indtil der en
skønne dag bliver slukket for både lyd og billede!
Claus Skodborg Nielsen
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Havskibe på klitten

Med på den fælles sommertur på Ringkøbing Fjord var havbåden ”Thomas” vist
på billedet herover . Læs mere om ”Thomas” på www.fiskerietshus.dk
Ankertovskrogen bringer artiklen ”Havskibe i klitten” af Olav Martinsen og Per
Mikkelsen. Artiklen var bragt første gang med i ”FRAM” i 1993.
”I 1993 er Fiskeriets Hus i Hvide Sande gået igang med at bygge en
rekonstruktion af Andreas Jensens Havskib. Skibet forventes at være sejlklar i
1995.
Det originale skib, som er det eneste bevarede af de tidligere havskibe langs
kysten, blev i 1966 givet til Ringkjøbing Museum og er nu udlånt til og udstillet i
Fiskeriets Hus.
Det nye skib bygges af unge på Klittens Produktionsskole under ledelse af skibstømrer Erling Christensen. Museumskyndig konsulent er bådebygger Olav
Martinsen, Skjern-Egvad Museum. En frivillig gruppe under Fiskeriets Hus bistår
ved byggeriet. Arbejdet koordineres af naturvejleder Per Mikkelsen, Ringkjøbing
Museum. Byggeprojektet er budgetteret til at koste 345.000 kr. Det er støttet med
170.000 kr fra Statens Kulturfond og 20.000 kr fra Ringkjøbing Amtskommune.
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Desuden støttes byggeriet af Johs. Kristensens Bådebyggeri, Hvide Sande Skibsog Baadebyggeri og Dansk Skibstræ i Kruså.
Havskibe og bådebyggere
Havskibene er i de fleste tilfælde sikkert bygget lokalt. Andreas Jensens Havskib
blev bygget ca. 1850 af bådebygger jens (Lauridsen) Lausten i Stadil.
På Klitten var der især i Klegod særlig produktive bådebyggere - P(er) Mogensen
og Kræ Luk. I Sdr. Lyngvig byggede Jens Pe(der)sen og Andreas Jensen
havskibe, og i Vesterlund Peder Aa.

Havskibene blev brugt indtil slutningen af 1800-tallet. Det sidst byggede havskib
blev dog bygget af Niels Peter Dam, Søndervig, i 1920. Det var med dæk og blev
kun brugt i et par år til fiskeri på havet.
Efterhånden blev de åbne havskibe afløst af nye bådtyper, som havde dæk og
dermed var betydelig sikrere at sejle med.
Nogle af disse blev kaldt »Sjægter«. De var mere slanke, hurtigsejlende og
sødygtige. Men de var ikke velegnede til fiskeri fra kysten p.gr. af kølen, som
skar sig ned i sandet.
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Man gik derfor mere og mere over til at fiske med de mere håndterlige
havpramme bygget efter norsk model. En af disse, som stammer fra Søndervig, er
bevaret og udstillet i Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Havskibenes udseende
I »Klittens folk« af P. Petersen, Bjerregård, findes en god beskrivelse af havbåde
og havskibe, her nævnes bl.a. mål og dimensioner på rig og sejl m.m.
Skibene var ca. 16 alen, ca. 10 meter lange og ca. 5 alen, ca. 3 meter brede. De
største skibe var på 5-6 tons og blev kaldt havskibe.
De mindre både var på 3-4 tons og blev kaldt havbåde eller nord for Hvide Sande
»Koltringer«. Desuden viser fotografier og tegninger fra omkring
århundredeskiftet, havskibe stående på stranden.
Men hvis vi virkelig skal forestille os
havskibene, som de så ud, da de udelukkende blev anvendt med sejl og årer, så er
den lille havbåd, ”Houvigbåden”, som
står på Fiskeri- og Søfartsmuseet i
Esbjerg,
nok
det
bedste
sammenligningsgrundlag.
Denne velbevarede båd, er tilsyneladende
ikke ombygget, men så vidt vides er den i
form og konstruktion typisk for
havskibene her på egnen.
Kendetegnet på havskibene, har været et
lavt og bredt, grundflydende skrog, med
rette og udfaldende stævne. I faconen
meget fyldig til enderne, næsten
symmetrisk over vandlinien, men under
vandlinien slankere i agterskibet. Den
flade bund gjorde skibene velegnede til at
sejle på lavt vand og til at trække op på
stranden. Skibstypen blev p.gr. af
stævnenes lighed med hornfiskens mund
kaldt »horngjæver«.
Om konstruktionen
Andreas Jensens Havskib er opmålt i 1946 af Christian Nielsen fra Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg. På det tidspunkt lå skibet som tag på et skur.
Efter at skibet er blevet udstillet på Fiskeriets Hus har Olav Martinsen foretaget
yderligere opmålinger.
Til det kraftige klinkbyggede skrog, er udelukkende anvendt eg som
byggemateriale. Tømmeret som afstiver klædningen, består af bundstokke og
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spanter. Herimellem ligger nogle oplængere (korte spanter) som holder de øverste
bord på plads.
Ved begge skibets stævne, er monteret skråbånd (skråtstillede spanter) til støtte
for skibets fyldige for- og bagparti. Spanterne er savet ud af facongroede emner.
Spanter og bundstokke er fastholdt til klædningen med trænagler, mens der i
oplængerne er brugt jernnagler. Selve klædningen er klinket med smedede jernbådsøm. De ældste bevarede bådsøm (ca. 40 stk.) har firkantede klinkeplader,
hvor de nyere er nittet over runde galvaniserede klinkeskiver. I klædninges
samlinger er brugt kohår og tjære som kalfatringsmateriale (tætning).
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Ændringer
Havskibet fremstår i dag betydeligt anderledes end det gjorde i 1850. Ikke blot er
det blevet vedligeholdt, det er også blevet ændret og tilpasset den nye opgave som
fragtbåd. Det er også væsentlig at lægge mærke til, at Christian Nielsens
opmåling viser skibet efter diverse ombygninger.
Et nærmere eftersyn i skibet viser at samtlige spanter er afkortet eller slutter ved
overkanten af 10. bordgang. 11. og 12. bordgang holdes på plads af oplængere
(korte spantestykker), som er monteret mellem spanterne. Begge stævntoppe er
også blevet skaret. Dette kunne tyde på, at båden er blevet forhøjet med to ekstra
bordgange. At forøge lasteevnen, ved at forhøje med et ekstra bord, var tidligere
meget almindeligt.
At Andreas Jensens havskib er blevet forhøjet, kan løvrigt bekræftes af den 90
årige Iver Dam, forhenværende fisker fra Søndervig. Han har flere gange set
skibet afhente fragt i Ringkøbing. Skibet var da også uden tofter, ligesom det er i
dag.
Det nuværende kølsvin (ekstra indvendig køl) er sansynligvis også en af disse
forandringer, som fragtsejladsen har medført. Ifølge Iver Dam har der ikke
almindeligvis været anvendt kølsvin i havskibe, bl.a. ville det være i vejen når
man skulle øse vand ud af skibet.
Når P Petersen i »Klittens folk« skriver at »masten stod på Kølen...« tyder det
også på, at havskibene var uden kølsvin, og at masten stod direkte på kølen eller i
et kølspor.
I 1886 byggede Peder Aae i Vesterlund et nyt havskib til Anders Pedersen Sdr.
Bork Mærsk. Det fik navnet »Prøven«, da det som et eksperiment blev bygget
med dæk og sænkekøl. To år senere lavede ejeren en meget detaljeret model af sit
skib - og i den ses heller ikke noget kølsvin. Modellen ejes af Dansk Fiskerimuseum i Grenå.
Ved grundigt at studere skibets klædning, kan man udpege de udskiftede bord.
Især er det i selve bunden, at der har været behov for udskiftning - ikke underligt
brugen taget i betragtning - men også en hel del i forreste bagbords side er
udskiftet. Ialt er ca. 30-40 % af skibets klædning udskiftet.
De oprindelige bord kendes først og fremmest på bladskarene (enderne af
bordene går ind over hinanden). Sådanne bladskar vender bagud, som følge af at
både normalt klædes op bagfra, men i dette tilfælde, findes endvidere fire skar,
som vender modsat.
De udskiftede bord er stubskarede (enderne støder mod hinanden og samles med
et kort bordstykke indvendig). I et vist omfang ligger skarene overfor hinanden,
altså symmetriske på begge sider af kølen, men dette system er ikke fulgt hele
vejen igennem.
Mange steder er der blot udbedret revneskader ved indvendigt at pånitte en lask.
Essingen (forstærkningen som afslutter bådens kant), er lavet som et smalt
pånittet bord, men hvordan den oprindelige essing har set ud, kan man ikke vide.
Sandsynligvis har den været magen til essingen på den næsten samtidige Houvig
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båd, hvor essingen består af en faconskåret »revle« af eg spigret fast til
klædningen.

Havskibenes rigning
Der er desværre ikke fundet rigning og sejl til de bevarede havskibe. Men der
findes en god beskrivelse med mål og dimensioner i Torben Klintings bog.
Desuden findes der enkelte tegninger og billeder. Havskibene var i 1800-tallet
rigget med et sprydsejl (et næsten firkantet sejl, hvor øverste/yderste hjørne
spændes ud med en sprydstage), med tilhørende, fog, klyver og topsejl.

- 18 -

Men den i « Danske bådtyper« viste rig og sejltegning, virker umiddelbart meget
underdimensioneret, og kan p.gr. af de nævnte ændringer, heller ikke påvises i det
bevarede skib. Tegningen viser en masteplasering meget nær midtskibs, hvilket
ikke kendes fra andre havskibe.
Derimod fortæller overleveringen, at masten på havskibene skal stå i et punkt
svarende til 1/3 af kølens længde målt forfra, samt at mastens højde til godset
(stedet hvor vanter og stag fæstnes til masten) skal være 2,5 gange bådens bredde.
Med udgangspunkt i bl.a. disse oplysninger er der udarbejde en ny sejltegning til
det rekonstruerede havskib.
Da havskibene for at kunne gå
helt op på stranden, blev bygget
meget flade i bunden, og kølen
derfor var en bred og flad
plankekøl, blev der for at
mindske afdrift under sejlads
monteret et sidesværd. Denne
hvilede på en svær klampe,
monteret
udvendig
på
klædningen, som det ses på Carl
Baagøe's tegning.
Havskibet fra Hvide Sande har
tilsyneladende en lidt højere køl,
som kan være et led i en
udvikling, hvor skibene bygges
med mere køl, for derved at undgå det tungt håndterlige sidesværd. Men måske er
det slet ikke skibets orginale køl, eller den kan være ændret. Dette spørgsmål må
dog foreløbig stå ubesvaret.
I forbindelse med rekonstruktionen af havskibet og
især omkring rigningen, er
der
mange
uafklarede
spørgsmål, hvilket betyder,
at flere detaljer ikke kan
planlæg-ges helt på forhånd.
Når skibet står færdig i fuld
størrelse, vil afprøvninger
med sejl og rig hjælpe til den
rigtige løsning.
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Houvig-båden - Havbåde n Iver Dam
I 1966 lykkedes det Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg at udgrave og bevare en
havbåd, som efter en stormflod i 1865 var brugt til at udfylde et hul i et dige syd
for Vest Stadil Fjord.
Den er i dag udstillet i Esbjerg som den eneste bevarede havbåd i landet.
De mindre havbåde blev især brugt til fiskeri tæt på kysten bl.a. til landragning
med vod.
En rekonstruktion af denne havbåd er bygget af Ringkøbing Ungdomsskole i
1985 under ledelse af Olav Martinsen på grundlag af opmålinger af den originale
havbåd og detaljerede oplysninger fra Iver Dam i Søndervig.
Siden båden blev søsat har et bådelaug sejlet med den på fjorden og gjort mange
erfaringer med sejlads i al slags vejr bortset fra storm.

Rekonstruktion af et havskib.
Det ny havskib, som bygges ved Fiskeriets Hus i Hvide Sande, har Andreas
Jensens Havskib som grundlag. Men hertil kommer de beskrivelser og billeder,
som har kunnet findes frem - og ikke mindst den viden der er høstet ved byggeri
af havbåden Iver Dam.
Intentionen er at bygge et havskib, sådan som det har set ud som nyt, beregnet til
fiskeri på havet. I forhold til det udstillede skib i Fiskeriets Hus bliver det nye
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skib derfor 2 bord lavere og uden oplængere og kølsvin. Masten placeres i
henhold til traditionen.
Hovedideen med at bygge en kopi af et havskib er også at vise et gammelt håndværk.
Det gamle bådebyggerhåndværk risikerer i løbet af nogle år at gå i glemmebogen,
hvis der ikke med mellemrum bygges skibe efter de gamle metoder. De fleste
mennesker har ikke indsigt i, hvordan skibe er blevet bygget tilbage i tiden.
Ideen med byggeprojektet er at opfriske de gamle håndværkstraditioner og gøre
dem synlige for de mange mennesker, som besøger Hvide Sande. Byggeriet
foregår derfor foran Fiskeriets Hus i sommerhalvåret, så de mange besøgende kan
følge arbejdet, få fortalt om bådebyggerhåndværket og evt. selv prøve nogle af
teknikkerne.
Den oprindelige byggeteknik efterlignes så tæt som muligt. Hvor det kan lade sig
gøre afprøves værktøj magen til det gamle, men til en del af arbejdet bruges
moderne maskiner.
Der bruges med undtagelser de samme træarter, nagletyper m.v. som på Andreas
Jensens Havskib. Efter traditionerne laves tovværket af hamp og sejlene af
bomuld.
Til støtte for byggeriet bygger konsulenten en model i 1:5 af havskibet. Arbejdet
drøftes løbende med dem, der skal bygge det rekonstruerede havskib. Modellen
udstilles i Fiskeriets Hus, så publikum kan sammenligne modellen med den
igangværende rekonstruktion uden for huset.
Sejlads og fiskeri med havskib
Det er tanken, at det nybyggede havskib
skal kunne bruges til at sejle med, så den
gamle sejlteknik holdes vedlige og
demonstreres. Interessen for at sejle
gamle træskibe med sejl har været
voksende i de sidste år. Der er imidlertid
ikke mange der sejler med skibe, der kan
sammenlignes med havskibe.
Der er stor interesse for at se sejlads
med den rekonstruerede havbåd fra
Ringkøbing ved de sejladser, den har
deltaget i.
Det er også meningen, at det nye
havskib skal gøre det muligt at
sammenligne tidligere tiders fiskeri med
nutidens havfiskeri.
Der findes idag stadig folk på
Holmsland Klit, som har fisket på havet

- 21 -

fra åben kyst. De fleste har derimod ikke forudsætninger for at forstå, hvordan
dette fiskeri er foregået. Med det nybyggede havskib kan det vises, hvordan
fiskeriet foregik før der kom havne langs den jyske vestkyst.
Det er derfor hensigten, at der skal dannes et bådelaug, som vil sejle og
demonstrere fiskeri med det færdigbyggede havskib. Til det historiske fiskeri skal
der bruges bakker med langliner lavet ud fra de genstande, der er indsamlet til
Fiskeriets Hus.”
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”Marienlyst af Skive”
Krydstoldjagt no. XXVII

I foråret kom der igen liv i det ”strandede” skibsprojekt der blev startet op på
produktionshøjskolen Marienlyst i Skive for en 4-5 år siden. Skibet der får navnet
”Marienlyst” står i dag som et halvfærdigt skrog. Tanken er at bygge det færdigt
så det kan ligge i Skive Havn. Færdigbygget (som tegningen) bliver det en tro
kopi af en gammel toldkrydsjagt fra 1890. Længde 16,5 m, bredde 4,9 m,
dybgang 1,9 m. Besætning består af kaptajn, bådsmand og 12 gaster. Et meget
velproportioneret skib der er hurtigt og velsejlende, med lav dybdegang og derfor
velegnet til sejlads i Limfjorden. Skibet er énmastet og rigningen er en højnokket
gaffelrig med højt topsejl og vandret liggende klyverbom. Ejeren bliver ”Den
Selvejende Institution Krydstoldjagt nr. XXVII”. Færdigbygningen løber op i 5,8
mill. kroner. For at gennemføre færdiggørelsen er man afhængig af støtte fra
fonde, organisationer, virksomheder og
privatpersoner. Man kan melde sig som
støttemedlem for kr. 250 og firmamedlem
for kr. 2.500.
Man er ved at starte en hjemmeside op:
www.krydstoldjagt.dk – her kan du følge
hvorledes det går de gode folk i Skive.
For at give en fornemmelse af hvorledes
”Marienlyst” vil tage sig, ud er vist et foto
af den eneste sejlende toldkrydsjagt i
Danmark, nemlig Viking nr. XVI af
Svendborg.
Tekst Leif Tipsmark
leif@tipsmark.dk
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Viborg Kommune støtter Hjarbæk Sjægtelaug
Kommunen stiller underskudsgaranti for VM arrangementet
Af Leif Mortensen
Kultur- og fritidsorganisationen Hjarbæk Sjægtelaug har for året 2008 fået
bevilget en underskudsgaranti på kr. 5.000,00 til omkostninger i forbindelse med
VM.
Øgede omkostninger, til blandt andet udsendelsen af nærværende pamflet, udløste
sidste år et driftsunderskud i organisationen. Dette ville på sigt få indflydelse på
udgivelsesfrekvens og omfang af Ankertovskrogen.
Bindeled
Ankertovskrogen har siden etableringen af Hjarbæk Sjægtelaug i 1977, været
budstikken og bindeleddet mellem de mange smakkefraktioner i Danmark,
Skandinavien, Tyskland og Holland.
På den baggrund er det bydende nødvendigt, at Ankertovskrogen opretholdes i
det omfang vi kender i dag.
Derfor søgte redaktionen Viborg Kommune om hjælp – og fik det.
Det ser på nuværende ikke ud til, at der bliver brug for underskudsgarantien i år.
Men bare det at kommunen anerkender Hjarbæk Sjægtelaug ´s betydning som
fritids- og kulturorganisation, er en cadeau til de personer, der løbende har
engageret sig i og omkring sjægtemiljøet.
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Kaffemøder i vintersæsonen 20082008-2009.
Kaffeudvalget har følgende program for vinterens kaffemøder:


2. lørdag i nove mber (7-8. nov.) var vi på tur til Göteborg og så
orlogsmuseet.



2. lørdag i december (13. dec. kl. 14) holder vi hyggemøde med Glögg
og æbleskiver i kroens pavillon.



2. lørdag i januar (10. jan.) har vi aftalt med Han Herred
Havbådebyggeri (Fjerritslev) at de giver en rundvisning og fortæller om
bygning og renovering af havbådene, se nærmere på www.havbaade.dk
Vi mødes i Hjarbæk kl. 12.00 og kører til Fjerritslev i egne biler.
Medbring selv kaffe, så sørger kaffeudvalget for kage.
Tilmelding til kaffeudvalget senest torsdag den 8. januar



2. lørdag i februar (14.feb. kl. 14) skal vi se billeder fra årets
sommertur, vi inviterer Ringkøbing sjægtelaug med. Alle der har
billeder fra sommerturen må meget gerne tage dem med.
Måske tur udvalget kan løfte sløret for næste års sommertogt. Mødet
holdes i kroens pavillon.

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen kaffeudvalget
Knud
Kurt
Lillan

tlf. 86642212
tlf. 40802060
tlf. 36471812

Forårsmøde
HUSK

HUSK

HUSK

HUSK

HUSK

2. lørdag i marts afholdes der forårsmøde i Kroens pavillon.
Tidspunktet er kl. 14.
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Ankertovskrogen

Deadline for indlæg til
er den

er et upolitisk og
økonomisk uafhængigt
tidsskrift udgivet af

23-03-09

Hjarbæk Sjægtelaug

Indlæg kan sendes til:

Redaktionen:
Leif Nielsen, ansv.red.
Per Ørskov, udgiver
Henrik Hvass
Leif Mortensen
Lissie Vagner
Leif Tipsmark

Leif Nielsen
Brinken 7, Låstrup
8832 Skals,
tlf.: 86694660

Email: ankertovskrogen@sjaegt.dk

Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug
Oplag: 320 stk
Forsidebillede: Limfjordsmuseet med deltagere i
”Limfjorden Rundt” i baggrunden.

OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.: 9255 2630416690
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Jørgen Stensgård Jørgensen er pludselig død, 60 år gammel.
Jeg har sejlet sjægt sammen med Jørgen siden starten af 1990-erne. I den tid er
det blevet til over 350 kapsejladser sammen med ham. Selvom han mange af
disse år arbejdede helt i Lunderskov, kørte han så godt som hver eneste tirsdag de
mange kilometer til Hjarbæk for at sejle. Når han kom til Hjarbæk, øste han
sjægten for vand og derefter satte han sig på sladderbænken yderst på broen og
fik en sludder med andre sejlere. Først når der var rigget op og klar til afgang
kom han tilbage til sjægten. Der var langt hjem til lejligheden i Århus, så som
regel kørte han igen så snart vi var i havn.
Jørgen var – skønt født midt på den jyske hede i Herning – altid tiltrukket af
vandet.
I sin tidligste ungdom dyrkede han rosport på Sunds Sø. Senere var han medejer
af en gammel spidsgatter i Århus, i hvilken der vist både blev sejlet og festet
meget.
I en periode ejede han en lille mahognisejlbåd som han sejlede lange ture i, oftest
alene, men også sammen med sine børn. Og så var der altså også sjægtesejladsen.
Jørgen var altid god for en god og omhyggelig fortalt historie og nogen af dem
hørte jeg da også mere end én gang.
Jørgen var på mange måder en kompromisløs mand, der også var klar til at tage
konsekvenserne af denne manglede lyst til at gå på kompromis med det han
mente. I sin militærnægtertid sidst i 60-erne måtte han således en tur i kachotten
for lydighedsnægtelse. Senere – da han var blevet grundig træt at af ledelsesstilen
i Skive kommune hvor han arbejdede - tog han bladet fra munden og skrev et
brev om det til alle politikere i Skive kommune. Det var givetvis hovedårsagen til
at han kort efter blev ramt af ”omstruktureringer” som det så smukt hedder. Det
førte så til, at han fik arbejde i Lunderskov Kommune, hvor han var meget glad
for at arbejde, indtil kommunalreformen sendte ham til Kolding Kommune.
Jørgen fandt at han der var kommet til et stort bureaukrati som han ikke brød sig
om. Derfor tog han endnu engang konsekvensen og sagde sit job op til maj i år.
Med et efterlønsbevis som sikkerhedsline gik han derefter hovedrystende i gang
med det statsautoriserede jobansøgningscirkus, som han stadig var i gang med da
døden indhentede ham.
Jørgen brændte for sit arbejde som byplanarkitekt. Han var i stand til på kort tid at
få meget arbejde fra hånden. Omvendt nægtede han kategorisk at lade som om
han havde travlt i mere stille perioder på arbejdet. Så kunne han godt sætte sig
med avisen og en bajer – af og til til nogen fortrydelse for cheferne.
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Jørgen var en meget vidende mand, der læste meget og hørte meget P1 på radioen
på sine lange køreture. Han kom jævnligt forbi hos Gerda og jeg til en bid frokost
på lørdage, når hans bil var til service hos vores lokale mekaniker. Så fik vi en
god diskussion om alt fra udenrigspolitik til amerikanske bjælkehuse i danske
parcelhuskvarterer.
Jørgen var ikke bleg for at sige sin mening, men på vores mange sejladser
brokkede han sig sjældent. Kun når vi sejlede så tovligt at hans uundværlige
”Kings” cigaretter - som han var storforbruger af – blev for våde til at kunne
tændes skældte han ud. Taktikken for sejladserne overlod han til Marianne og
mig og så passede han sit job som forgast og udkig fra sin faste plads i stævnen.
Der kunne fortælles mange anekdoter om Jørgen. F.eks. om dengang han på Venø
sov i et telt uden stænger, fordi han ikke havde opdaget at de lå under teltet, eller
om dengang han fik så ondt i ryggen at hans læge utvetydigt bad han tjekke
datoen på sin dåbsattest, inden han igen fik den ide at sove i telt på et tyndt
liggeunderlag.
Jørgen er død nu og verden er blevet en lille smule mere stille og kedelig.
Æret være Jørgens minde.
Claus Skodborg Nielsenag den 6. juli
Ankomst, søsætning, opstilling af telte.

Faste datoer 2008 - 2009
Forårsmøde:
Første tirsdagssejlads:
Venø Rundt:
Ror Cup, Jegindø:
Sommertur:
Øhavet Rundt:
VM:
Sidste tirsdagssejlads:
Første lørdagssejlads:
Sidste lørdagssejlads:
Kaffeture:
Lørdagsmøder:
Fjordkulturens dag:

2. lørdag i marts kl. 14
Første tirsdag i maj, start kl. 19
Uge 23, weekend
Uge 27, Lørdag
Uge 28
Uge 30
Uge 33, weekend

Søndage i sæsonen, start kl. 13:30
Når sjægtene er på land, 2. lørdag kl. 14 i
november, december, januar, februar.
1. lørdag i februar, kl. 10

- 28 -

Er du også glad for

”Ankertovskrogen”?
Så kan du som rigtig mange af vore læsere støtte bladet ved at indbetale et beløb,
- stort eller lille, - på sjægtelaugets konto nr.: 9255 2630416690 - mærket
”Ankertovskrogen”, og dit navn og adresse.


Bladet sendes i dag vederlagsfrit til interesserede enkeltpersoner og til
biblioteker, foreninger, klubber o.s.v. for at informere om sjægtelaugets
liv og levned, - og det er ingen hemmelighed at økonomien siden
bortfald af portostøtten ikke længere hænger sammen.



Derfor er det på grund af dit bidrag, at vi kan fortsætte i fremtiden, - og
støtter af bladet vil helt sikkert blive favoriseret ved udsendelse af blade,
- så skriv for en sikkerheds skyld dit navn og din adresse i beskedfeltet.
(Brug lang besked).



Bidraget vil gå til dækning af udgifterne i forbindelse med trykning og
udsendelse af ”Ankertovskrogen”.

I stedet for at modtage bladet med posten kan man også opsige bladet pr. e-mail
til ankertovskrogen@sjaegt.dk, - og i stedet tilmelde sig Ankertovskrogens
nyhedsbrev på www.sjaegt.dk/ankertovskrogen.
Så vil man modtage bladet elektronisk ca. 2 uger før ordinær udgivelse.
Redaktionen

- 29 -

Bagmænd og -kvinder 2008
Laugskoordinator
Henrik Hvass

Kurt Herløv
Kaj-L. Larsen
Leif Tipsmark
Jesper Bach

86642746

Sekretariat, pressekontakt
og ”Ankertovskrog”
Leif Nielsen
Leif Mortensen
Leif Tipsmark
Lissie P. Vagner
Henrik Hvass
Per Ørskov

Kapsejladsudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Karl J. Müller
Claus S. Nielsen
Jan Nielsen
Grete Jensen

Festudvalg

86694660
97723165
86643737
86672756
86642746
22128887

Dorthe Gammelby
98649317
Lillan Wagner
36471812
Poul Olsen
86603804
Henrik Rasmussen………40905710
Arne Jensen
86603141

Teltsjak

Mogens Pedersen
Kurt Herløv

86642212
86694198
86610593
97538625
29931750
86642786

Skurudvalg

Carl Jensen
Mogens Pedersen
Svend Madsen
Thomas M.
Henrik Hvass
Søren Jensen

Dommer tirsdag – lørdag
Anne M. Olsen
Svend Madsen
Lillan Wagner
Følgebåd (Mars)
Carl Jensen

Dommer VM

Knud Søndergård
Henry Poulsen
Holger Hørdum

Pionérudvalg

Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Svend Madsen
Karl J. Müller

86642807
86642883
88643737

86673802
86694395
36471812

Økonomi

86642712

86642212
86642205
30266907

86643084
86642807

86642712
86643084
86694395
86642813
86642746
86642786

Thorsten Bjerring

86674570

Præmieudvalg
Frank Rømer
Preben Jensen
Henrik Zacho

86642235
86642769
86643456

Kaffeudvalg og lørdagsunderh.

86642212
86694198
86694395
86610593

Kurt Oddershede
Knud Søndergård
Lillan Wagner
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86614505
86642212
36471812

Juniorudvalg

Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Karl Muller
Bertil Eek.Hansen
Bjarne Olsen
Michael Jacobsen
Søren Jensen
Jan Nielsen
Thorsten Bjerring
Svend Madsen
Kerstin Søndergård
Følgebåd
Knud Søndergård

Prosjægtudvalg

Leif Tipsmark
Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Sjoerd Westerhof
Kaj-Lykke Larsen
Søren Jensen
Knud Søndergård

Faneudvalget
Leif Tipsmark
Bjarne Vagner
Svend Madsen
Suppleant:
Sjoerd Westerhof

86642746
86614505
86610593
22428926
86612953
30317628
86642786
29931750
86674570
86694395
86643101

3-mandsudvalget
Ole Utoft
Poul Olsen
Knud Søndergård

Turudvalg

Karl J. Müller
Svend Madsen
Bjarne Olsen
Søren Jensen

Bibliotekar

Sjoerd Westerhof

86694198

86642096
86603804
86642212

Havne/pladsudv. Hjarbæk

86642212

Kommunens repr.:
Knud Søndergård
Sjægtelaugets repr.:
Leif Tipsmark

86643737
86642746
86614505
86694198
86642883
86642786
86642212

Følgebåd

86642212
86643737

N.C. Olsen (Plys)

Kontaktpersoner til andre lav
Sundsøre Pakhus Støtteforening

Svend Madsen
86694395
Nordvestjysk Fjordkultur
Finn Pajbjerg
97868102
Venø Bugt Sjægtelaug
Niels Møller
40339113
Vesthimmerland Sjægtelaug
Per Hansen (priv)
98676713
Limfjordsmuseet
98671805
Jegindø Bådelaug
Anker Sørensen
97879266
Ringkøbing Smakkelaug
Jørgen Jensen
21496859
Limfjordens Træskibslaug
Christian Rytter
22468814

Webmaster
Leif Nielsen

86643737
86672756
86694395

86694660

86610593
86694395
86612953
86642786
86694198

- 31 -

Email til redaktionen:
ankertovskrogen@sjaegt.dk

Afsender:
ANKERTOVSKROGEN
v. Per Ørskov
BS Ingemanns Vej 8
8800 Viborg

Id–nr. 47949

