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32. Årgang

Lederen
Som ny mand i redaktionen var det spændende at møde op til mit første
redaktionsmøde. Hvordan gør man? Hvordan fungerer det der med at
lave en ny udgave af bladet, som mindst skal være lige så godt og
spændende at læse som alle andre tidligere udgivne eksemplarer. Jeg
holdt mig lidt i baggrunden, for hvad er det egentlig jeg kan tilbyde for
at gøre bladet bedre. Det er ikke nemt, når kvaliteten allerede er så højt
som den er. Men det der med at holde sig lidt tilbage, for ikke at stå de
andre, mere erfarne folk i vejen, gik ikke mere. Nu var det mig der
skulle skrive lederen.
Sammenlignet med de før omtalte mere erfarne folk, er jeg faktisk også
ny mand i sjægtelauget, selvom denne sæson er 2. hvor jeg er med. Jeg
synes det er spændende at deltage i de forskellige udvalg, og dermed at
holde aktiviteterne i gang. Det er også nødvendigt, da lauget ellers ville
ebbe ud, for derefter helt at forsvinde.
Det, der har holdt Hjarbæk Sjægtelaug sammen de seneste 33 år, kan
forklares med et ord; Fællesskabet.
Når vi mødes tirsdag eftermiddag og drøfter om man skal sejle med
topsejl eller ej, så kommer fællesskabet frem i os. Vi har en fælles
interesse som gør at vi føler os næsten flove, når man ikke stikke
fingeren op, når der på stejlepladsen bliver ringet med klokken og nogen
fortæller at han/hun f. eks. mangler en gast den og den dag. Men det
behøver man ikke at være flov over. Sådan nogle opgaver løsner sig
altid. Og det er sådan det skal være.
Der er nok ingen der ikke har hørt noget om vores store oplevelse,
nemlig Norgeturen. Nordmændene er i mange år kommet til Hjarbæk
Fjord når der skal sejles VM. Efter godt 20 år var det vores tur at
aflægge et besøg og den 18/6 rejste 29 sjægteentusiaster med 6 sjægte
på slæb til Flekkerøy ved Kristiansand.
For mit vedkommende var det min første kontakt med vores norske
venner. Men selvom opholdet desværre ikke varede længere end en sølle
4 dage, så føltes det, om vi har været der i mindst 14 dage. Tusind tak til
ALLE der på en eller anden måde har bidraget med, at det er blevet til
en kanontur!! Og også her kommer fællesskabet frem. Uden det, kan
sådan et besøg aldrig blive så godt og så ”koselig” som det blev.
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VM 2009 er overstået. En skøn VM uden de hele store uheld, selvom det var godt
med blæst. På grund af samme blæst, var det ikke tilladt at sejle med topsejl.
Beslutningen var rigtig nok, men det var en skam for synets skyld, da et topsejl
altså klæder en sjægt. Men det er trods alt vigtigere at ingen kommer unødvendig
til skade. Og med en total udelukkelsen af brug af topsejlet, var vilkårene ens for
alle.
Både England og Nederlandene var repræsenteret med en enkelt deltager hver, og
Norge ”havde sendt” hele 7 mænd (m/k). Tusind tak for jeres opbakning! En VM
uden jer, ville være utænkelig.
Årets resultater kan læses i denne udgave af bladet.
En stor tak til, først og fremmest, festudvalget, men også til alle andre der har
hjulpet til, at VM 2009 er blevet en stor succes.
God læselyst!
Florian Areiter

Foto Niels E. Christensen
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VM 2009
Sjægte 14 – 16 fod
L 30 ”Æ`TEIK”
Henrik og Frank,
Hjarbæk.
L 42
”ORIGINALEN”
Preben Jensen,
Hjarbæk
L 221 ”FUSK”
Florian og Dorthe,
Hjarbæk
L 23 ”PIA”
Jesper og Pia,
Hjarbæk.
L 6 ”NANNA”
Sjoerd Westerhof,
Hjarbæk
L 14 ”IVAR
HVIDTFELDT”
Lars Kvist, Hjarbæk
L 104 ”LOTTE
LONE”
Marienlyst.
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Sjægte 16 – 18 fod
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L 105 ”EMMA”
Hemming Klokker,
Jegindø
L 107 ”NINA”
Tonny Christensen,
Jegindø
L 78 ”MIKKEL”
Ole Utoft, Hjarbæk
L 56 "LYLLE”
Bjarne Olsen,
Hjarbæk
L 29
”GODTFRED”
Grethe
Jensen,Hjarbæk
L 22 ”LUTTEN”
Marie og Bertil,
Hjarbæk
L 73 ”HUGIN”
Claus Skodborg,
Hjarbæk
L 11 ”DRAPA”
Peter og Poul,
Hjarbæk
L 46
”PRO-SJÆGT”
Bent Villy, Jegindø
L4
”NØRGAARD-P”
Anders Bloksgaard,
Løgstør
L 79 ”HELLE”
Svend Irgens
Møller, Skive
”NATALIE”
Marienlyst
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VM 2009
Sjægte 18 – 20 fod
L 100 ”NASEN”
Ole Rømer,
Hjarbæk.
L 1 ”BRØDRENE”
Thorsten Bjerring,
Hjarbæk
L 95 ”ANNA
KIRSTINE”
Kaj Holm, Nibe
”SILDEN”
Elise Anesen,
Bruunhuse
”VINDHEKSEN”
Bjørn, Ringkøbing

VM 2009
Sjægte 20 – 22 fod
L 20 ”JENS
FUURBO”
Rune Søndergaard,
Hjarbæk.
L 91 ”JONNA”
Nielsen og Nielsen,
Hjarbæk
L 13 ”CILLE”
Per Ørskov,
Hjarbæk
L 102 “CLARA“
Leif Tipsmark,
Hjarbæk
L 45 ”SIF”
Hjarbæk
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VM 2009
SMÅ SMAKKER
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1
Jesper Kruse, Struer
A ”AUGUST”
Nils Pilegaard,
Espergærde
”RØNN
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Børge Overgaard,
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L 106 ”KRAGEN”
Karl Mûller,
Hjarbæk
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”COLUMBUS”
Mads Flindtholm,
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LXI ”MOSTER
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Henrik Hvass,
Nostrup
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KLASSE
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Fra kapsejladsudvalget skal lyde
en stor tak til alle som på den ene
eller den anden måde har bidraget til afviklingen at VM 2009.
p.u.v. Knud Søndergaard
Fotos: Niels E. Christensen
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”Kirsten Marie” forliser.
I juninummeret af Ankertovskrogen er der en detaljeret
beskrivelse af min tipoldefars
havbåd ”Kirsten Marie”. Min
farmor har flere gange fortalt mig
om dengang, hendes morfars
havbåd forliser, og to af hendes
morbrødre omkommer.
Bl.a. hvordan de kommer
kørende hjem med dem på en
hestevogn. Hun er født i 1890 og
har været knap 4 år dengang.
Vi er så heldige, at forhørsprotokollen fra dengang stadig
eksisterer, og det følgende er i
det væsentlige refereret fra
denne. Forhøret indledes:
”Aar 1894 de 19. Maj Kl. 11 ½ Formiddag blev Ulfborg Rind Herreders
Politiret sat i Aftægtsmand Hans Christensen Aaes Bolig i Søndervig….”

Forhøret indledes med en beskrivelse af de ombordværende (hvor 2 overlevede),
vejret etc.:
”Igaar morges Kl. 5 gik Baaden ud på Fiskeri med hele Besætningen (7
Mand). Vinden var N.N.V. laber kuling. Der toges Ballast af Strandgrus.
Dækket var ikke paalagt. Da Baaden var 1 ½ - 2 Mil til søs begyndte man
med at sætte Bakkerne, idet Baaden styrede tæt bidevind med Storsejl og
Fok.”
”Da Kl.. var ca. 9 begyndte man at tage Bakkerne op, idet der førtes 3
rebet Storsejl og 4 rebet Fok for at mindske Farten.” …
”Vinden var fra Kl. ca 10 tiltaget betydeligt i Styrke, og det blæste haardt,
da Baaden kl. ca. 12 begyndte at sejle hjemad. Den var da ca. 3 mil til
søs. Da Hjemrejsen tiltraadtes, gav nogle af Besætningen sig til at lægge
Dækket paa, hvilket tog ca. 10 Minutter, medens andre kastede Ballasten
ud, idet den fangede Fisk gav tilstrækkelig Ballast. Der førtes 4 Reb i
Storsejlet og 2 Reb i Fokken, senere sattes endnu et Reb i Fokken.
Efterhaanden som man sejlede tiltog Vinden, og Søen var meget svær,
men Mandskabet antog ikke, at der var Fare paa færde, idet Baaden har
klaret sig til Land i ligesaa haardt Vejr. Føreren var selv til rors, og han
sagde til Mandskabet, at der ikke var Fare paa færde, naar de gjorde hvad
han sagde. I Styrehullet agter sad altsaa Føreren. I Styrbords sad en
Mand ved Storskødet. Endvidere var der agter en Mand, der ikke havde
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nogen Beskæftigelse. Ved læ Fokkeskøde var der en Mand, og ved
Fokkeskødet til luvart var der 2 Mand. Endvidere var der en Mand helt
forude. Der styredes N.N.Ø. altsaa bidevind. Da Baaden var omtrent ½ Mil
fra Land, var den lige til luvart af Landingsstedet, saa den kunde gaa ind
til dette med Vinden agterind, hvilket er nødvendigt, naar der skal landes
med svær Sø eller Brænding. Der styredes derefter for Vinden, og for at
formindske Sejlføringen toges Sprydstagen tildæks. Da Baaden var i
Nærheden af yderste Revle, tog den flere ”Pakninger” ca. 5 – 6 svære Søer
efter hinanden, og klarede sig godt. Da Baaden var paa yderste Revle, kom
der en meget svær Sø, der lettede Agterenden betydeligt, og bragte hele
Læsiden under Vand. I samme Øjeblik kæntrede Baaden, men blev
liggende noget med Masten og Sejlene flydende paa Vandet. Laurids
Burmeister, der var forrest i Baaden, da den kæntrede, holdt sig nogen
Tid fast ved Baaden, men da den blev stærkt tumlet omkring, kunde han
ikke holde sig længere. Han fik fat” ...(her mangler noget tekst)… ”han blev
da reddet ved hjælp fra Land, idet Folk fik fat i Aaren og derefter i ham
selv. Laurids Burmeister forklarede endvidere at Jens Jørgen Hansen, der
var ansat ved Fokkeskødet, blev kastet overbord ved Kæntringen, men fik
fat paa en Aare og senere paa Sprydstagen, hvorpaa han blev bjerget ved
Hjælp fra Land omtrent 500 Alen sydligere end det Sted hvor han blev
bjerget, idet der blev kastet et saakaldt Kastelod om Sprydstagen. Alle de
andre 5 Mand af Besætningen druknede derimod.”

Her følger en mere detaljeret beskrivelse af hvad der sker de næste minutter:
”Tilsidst fremstod Aftægtsmand Hans Christensen Aae, der bl.a. Erklærer,
at han i over 20Aar har ejet og ført den forulykkede Baad. Med denne har
han klaret sig til Land i værre Vejr end det var igaar, og selv inden Baaden
for 3 Aar siden fik Dæk. Han saa igaar Baaden gaa ind. Han troede, at den
vilde have klaret sig, og Styringen og Manøvreringen var fuldkommen
rigtig. Det var et Uheld, at den kæntrede, idet den fik den svære Sø,
medens den var paa Revlen.
Det er i det hele uberegneligt hvad der kan hænde, naar Baade i Storm og
med svær Brænding skulde gaa i Land paa den aabne Kyst.
Forhøret sluttet.”

Per Ørskov

- 11 -

Sommertur til Norge 2009
Torsdag d. 18. juni. Ole Utoft:
Torsdag morgen den 18.juni 2009 summer det af glad forventning langs
Hjarbækvej. En lang række biler, de fleste med en sjægt på trailer, er linet op. Nu
skal vi på eventyr. Målet er besøg hos SØRLANDETS SEILSJEKTE
FORENING på Flekkerøy ved Kristiansand. Her finder vi vore venner, som
gennem mange år har deltaget i VM-stævnerne i Hjarbæk.
Vi er 29 sejlere fra Hjarbæk og omegn, incl. Finn og Inga Pajbjerg fra
Nordvestjysk Fjordkultur i Struer. Sjægtene vi har med er CILLE, BRØDRENE,
HUGIN, LUTTEN, ORIGINALEN og MIKKEL.
Efter en lille vippetur på færgen fra Hirtshals til Kristiansand ankommer vi sidst
på eftermiddagen til Alsviga på Flekkerøy. Her på bryggen, hvor de norske
sejlsjægte har hovedkvarter, modtages vi på hjerteligste måde med stort kaffebord
med overdådige lagkager, samt el.kran med betjening til søsætning af vore både.
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Vi føler os hjemme på no time og snart ligger alle 6 sjægte, som sardiner i en
æske i Inge-Jarls lille havn. Og efterhånden fordeles vi til de 6 forskellige private
indkvarteringer hos sejlere, - alle på Flekkerøy.
Lad mig sige det med det samme: Vore norske venner havde sat alle sejl til og
arrangeret et forrygende stævne. Vellykket og fyldt med oplevelser fra A-Z. Jeg
har svært ved at se, hvordan jeg på rimelig plads skal kunne referere alt.
Heldigvis har Inga Pajbjerg refereret fredagens oplevelser, så nu får Inga ordet:
Fredag den 19. juni. Inga Pajbjerg:
Vejret ser noget blakket ud, det har regnet og der er mange truende skyer på
himlen over Flekkerøy. Det er i dag vi skal på tur til Ny Hellesund, nå - heldigvis
har vi tykke trøjer, sejlertøj og gummistøvler med, så kan det bare regne kan det.
Vinden er let til vævn, og inden vi kommer af sted fra Alsviga er gummistøvlerne
byttet ud med sko, det holder nok tørvejr.
Vi sejler i større både for motor, vinden er ret i snuden og temmelig skarp. Der er
to Hjarbæk sjægte på slæb, Hugin m. Claus og Cille med Knud som skipper, de
har insisteret på at sejle hjem.
Turen byder på den ene fantastiske syns oplevelse efter den anden, idylliske
gamle træhuse lige ned til vandet, historien nærmest lyser ud af dem, klipper og
skær der ser ud som da vikingerne sejlede her.
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Fornemmelsen af fortid og nutid smelter sammen, det føles som en lille
kuldegysen op ad rygraden, det smalle sund Ny Hellesund med
kongemonogrammerne hugget ind i fjeldsiden, historien fortæller at Hellig Olav
flygtede fra vikingerne ind i sundet, da han kom her til, åbnede klippen sig og
efterlod en smal passage som de store vikingeskibe ikke kunne passere. Sådan fik
sundet sit navn. På Helligøy fortalte Jostien Anderassen om kystkulturen og
fortalte bl.a. at på øen lige over for hvor vi var, var der en gravplads for druknede
søfolk, ingen sten og intet ydre tegn, kun var græsset slået og holdt fint. Smukt.
Vi fik serveret en aldeles pragtfuld fiskesuppe med lækkert brød og smør, den var
ikke bare lækker, den var også varm. Efter frokost fik vi en rundvisning på det
tyske fæstningsværk, Harald fortalte med stor indlevelse om de Tyske tropper, og
de Russiske krigsfanger der måtte lave de mange gange og tunneller. Efter krigen
blev gangene og tunnellerne lukket med jord og klippestykker, men nu er der
arbejde i gang med at genåbne de mange kilometer underjordiske gange, vi fik set
et par stykker, nej - set er ikke helt rigtigt, vi mærkede et par stykker, der var
bælg ravende mørkt, lyset for enden af gangen var befriende. Oppe på
kanonstillingen kunne vi nyde udsigten langt ud over havet, pragtfuldt.
På turen hjem var vinden løjet lidt, solen skinnede klart og varmt og det varme
sejlertøj røg af, nogle af os fik hjemturen for en lænser, bare på fokken, ren
nydelse. Claus og Knud inviterede nordmændene til at sejle med i sjægtene, og af
sted det gik, flot sejlads tilbage til Alsviga.
Grill aften på Flekkerøya´s højeste punkt, alle havde medbragt mad og det der
skulle drikkes til, det blev en rigtig fin afslutning på en spændende dag.
Billederne inde i hovedet blev ved at køre, selv efter at dynen var trukket på, men
godt nok ikke ret længe, man sover hurtigt efter så mange oplevelser, og i så
herligt et selskab. - - Og i morgen venter nye oplevelser.

- 14 -

Lørdag d. 20. og søndag d. 21. juni. Ole Utoft:
Lørdag den 20.juni viser Flekkerøy sig frem med strålende solskin og meget
svage vinde. Nu skal vi sejle kapsejlads ca. 5 sømil frem til Oksø. Starterne går i
næsten ingen vind, men vejrsituationen er overordnet præget af tordenvejr og
byger så alle de danske sjægte har undladt topsejl. Det bander vi svært over den
første del af sejladsen, men er meget glade for på sidste del op mod Oksø. Her får
vi kryds i ca.10 sek.m. Det var ellers en kæmpeoplevelse for os at finde vej
mellem store og små skær og formiddagens svage vinde gav tid til at nyde det
smukke landskab. Inge Jarl vejledte os ved at sejle foran i ANNETTE.
Indsejlingen til naturhavnen på Oksø i kraftig vind levnede ikke megen tid til at
navigere. Vidar havde indskærpet at vi skulle sejle tæt langs land, men vi i
MIKKEL tog fejl og var meget tæt på et skær lidt længere ude indtil vi hørte et
brøl fra Inge Jarls besætning og nåede en snapvending lige inden det gik galt. Så
var der afslapning med mad og drikke på Oksøs klipper og grønsvær.

På Oksø er der et stort fyrtårn, fyrmesterbolig og lodshus, men øen er nu kun
beboet af fugle. Derfor kun færdsel på stierne og en vis begrænsning af antallet af
besøgende. Sørlandet Sejlsjekteforening har en aftale om at bruge lodshuset et
bestemt antal gange hvert år mod at udføre en del vedligeholdsarbejder. Harald
Stokkeland viste rundt i fyrtårnet og fortalte kyndigt om dets historie og teknik.
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Så var der tursejlads hjemover til Alsviga, først i meget frisk vind, men med slæk
på skøderne, senere på kryds ad Vestergabet. Alt går vel og vi når på plads i
Alsviga i god tid inden aftenens fest i forsamlingshuset på højfjeldet.

Forsamlingslokalet kunne lige netop rumme os alle 65 ved et u-formet bord med
os danskere yderst og vore værter inderst så alle havde mulighed for samtale med
flere fra broderfolket. Genialt. Toastmaster Jan Arve, Seilsjekteforeningens leder
Elisabeth Rypestol og stævneleder Inge Jarl Jakobsen sad til højbords og styrede
dette historiske møde på norsk grund med en passende blanding af højtid og
lystighed. Der blev sunget, talt og spist, leget og danset, så ingen dansk højskole
kunne have gjort det bedre.
Truls stod for maden og gav en vigtig forklaring inden vi fik lov at forsyne os
med alt godt fra havet. Bl.a.friskkogte rejer incl kursus i pilning. Overdådigt og
dejligt.
Bjarne Tønnesen holdt en super-morsom festtale bl.a. en del om glæden ved at
være verdensmester.
Henrik Hvass holdt sin historisk baserede tale, som var om Strandingsrosen også
kaldet Bataviarosen. Et parti rosen strandede i 1923 ved Thorsminde undervejs til
Oslo. Henrik stod på en pose dansk plantejord under talen som mundede ud i
overrækkelse af 2 Bataviaroser til vore værtsfolk. Roserne kom således frem med
86 års forsinkelse og Henrik sluttede med at ønske, at rosen må trives og blomstre
i mange år fremover som et symbol på de tætte og gode forbindelser mellem vore
lande – og især mellem sjektesejlerne på Sørlandet og Limfjorden.
Og så var der uddeling af præmier for dagens kapsejlads, som var inddelt i 3
klasser. - Den første med 8 norske seilsjekte og de 2 store danske sjægte Cille og
Brødrene. Her vandt X73 med Harald og Ketil Stokkeland. – Den anden klasse
var med 3 mellemstore danske sjægte. Her vandt Lutten med Bertel ved roret. –
Den tredje klasse bestod kun af den lille danske sjægt Originalen med Preben,
Kurt og Frank. De fuldførte og vandt.
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Søndag morgen var der fælles morgenmad på sjektemolen og derefter optagning
af de danske sjægte og efter nogle få afskedstaler sluttede dette uforglemmelig
stævne med nedhaling af det danske flag.
Derefter nåede vi en kort travetur på Flekkerøy med Petter som rundviser og
endnu en travetur langs Kristianssands havn inden færgen afgik kl.16.30
På færgen hjem var alle glade og tilfredse og vi talte meget om, hvornår vi skal
afsted igen.
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Ny inspektør på
Limfjordsmuseet

Det er ret sjældent, at man i løbet af en jobsamtale oplever at blive spurgt om,
hvorvidt man har prøvet at sejle en sjægt – endsige om man havde forestillet sig
at stille op til VM i denne disciplin. Ikke desto indre var det en del af samtalen, da
jeg i juni måned var til jobsamtale på Limfjordsmuseet. Da jeg var så heldig at få
jobbet, og jeg endnu ikke har prøvet at sejle en sjægt, finder jeg det kun rimeligt
at bruge denne lejlighed til at præsentere mig selv for sjægtelaug'et.
Jeg kommer direkte fra Svendborg
Museum, hvor jeg som forholdsvis
nyuddannet cand. mag. i Etnologi
trådte
jeg
mine
museumsbarnesko, men allerede inden da
var jeg sikker på, at det var
museumsverdenen, der trak. I
løbet af min studietid havde jeg
derfor prøvet det af med
praktikforløb ved både Langelands
Museum og Ilulissat Museum i
Grønland. Grønland vakte så stor
interesse, at det blev genstand for
mit speciale og for mit første
”rigtige” job som nyuddannet. Det
stod derfor ikke at læse i kortene,
at det skulle blive søfart og fiskeri,
der skulle blive mine hovedinteresser.
Det kom Svendborg Museum dog til at lave om på. Svendborg er, som mange
ved, en gammel søfartsby og en af Danmarks tidligere maritime knudepunkter.
Det har i høj grad sat sig spor. Som inspektør på Svendborg Museum kunne jeg
derfor ikke undgå at blive hurtigt kastet ud i arbejdet med museets
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søfartssamlinger og -arkiv, som dengang befandt sig i Troense, og med museets
to skibe, toldkrydsjagten VIKING og postbåden HJORTØ. Fiskeriet sneg sig ind
via arbejdet med landsbyen Lundeborgs historie, som var min første opgaver på
Svendborg Museum. En større samling gamle og nye fiskeredskaber på et loft
dannede rammerne om en udstilling om byen, og der var derfor ikke andet at gøre
end at gå i gang med at lære garn, net, vod og trawl at kende – fra en ende af.
Begge dele gav blod på tanden og lyst til at vide mere.
Privat har fiskeri og sejlads fyldt meget lige siden jeg voksede op i vandkanten
ved Faaborg Fjord og brugte somrene på at fange krabber, hundstejler og
tangsnare med net fra broen. Siden er det blevet til lidt større net og et lidt mere
bevægeligt underlag, nemlig en 20 fods Faaborg jolle med dam og indenbords
motor, som ikke bare bruges til fiskeri, men også jagt og så selvfølgelig som
badebro. Søfarten har også gjort sit indtog, da jeg har giftet mig med en sejlende
maskinmester. Så da Limfjordsmuseet søgte en person med interesse for søfart,
var jeg derfor begejstret ved udsigten til at kunne dykke dybere ned i denne
interesse, og det ser jeg frem til at gøre tiden fremover – og så selvfølglig vinde
VM i sjægtesejlads. Det står jo i min arbejdsbeskrivelse.
Nanna Folke Olsen
Museumsinspektør, cand. mag.
Hmm.., - nu er det jo sådan, at Museet ikke nødvendigvis behøver at vinde
VM for at forbedre statistikken …, red.

Bådmaling mv.
Selv om det måske ikke er aktuelt lige
nu, vil jeg nævne, at jeg er blevet forhandler for firmaet ”Daconet”.
- Aftalen omfatter Hempels
bådmaling og diverse udstyr.
- Produkter og priser kan ses på
www.daconet.dk .
- Når det bliver aktuelt, vil jeg
lave en bestillingsliste på
maling.
- Ved samlet bestilling er der
mulighed for en god rabat.
Søren Jensen
soerencj@gmail.com
telf. 29468483
CVR 16928607
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Viborg Teater – 100 år i 2009
Til lykke, - men hvad i himlens navn kommer det en sjægtesejler ved ?
- Jo hør nu bare her.
I 1909 stod Viborg´s nye flotte teater færdigt. Grunden til at teatret blev bygget
var, at hotel Fønix gamle teater var blevet revet ned i 1906 og et teater måtte man
jo ha´ i en by som Viborg.
Det var på forskellig vis lykkedes at rejse pengene til selve bygningen, men de
rakte ikke til udsmykningen. Daværende overlæge Videbech mente dog at
pengene til teatrets udsmykning kunne skaffes ved en fest – en folkefest – og
sådan blev det.
Teaterfesten blev stablet på benene i rekordfart. Den involverede rigtig mange af
byens borgere – ca. 500 anslås det - tog aktivt del i forberedelserne og
gennemførelsen. Festen omfattede et utal af forskelligartede aktiviteter og tilbud,
som det vil føre for vidt at komme ind på her. Den blev en kæmpesucces, det
fortælles, at 15.000 mennesker var med og pengene til teatrets udsmykning, ca.
12.000 kr. kom ind.
Resultatet blev, at Viborg fik et af provinsens fineste teatre, som skuespillere den
dag i dag nyder at optræde på og Viborg fik en begivenhed der med begejstring
blev talt om i mange år frem.
En af de utallige aktiviteter skal dog alligevel omtales.
Det var et optog gennem byen med smukt pyntede vogne. Forrest gik borgmesteren og andre honoratiores, derefter fulgte faner og ikke mindre end tre
orkestre var der med. Optoget var delt op i tre grupper: håndværkertoget,
landbotoget og til sidst artisttoget.
I håndværkertoget deltog næsten 30 vogne, der viste byens forskellige hånd-værk,
hvoraf nogle i dag for længst er forsvundet. I landbotaget deltog 7 vogne, der
repræsenterede erhverv uden for byen og endelig var der 6 vogne i artisttoget.
Og her er det så, at det alligevel bliver interessant for sjægtefolk, for i landbotoget
var der en fiskerivogn, som Hjarbæk-fiskerne stod for.
En smukt pyntet vogn med en fuldt rigget sjægt og otte fiskere i søtøj og sydvest.
Der må være lagt megen kreativitet og meget arbejde i fiskerivognen, for den
fremhæves sammen med blomstervognen som ”åbenbaringer i skønhed”.
Nu er vi her i Ankertovskrogen så heldige, at vi i 100-året for teaterfesten, kan
bringe et billede af fiskernes vogn som deltog i den minderige fest.
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Som det ses var der tale
em en sjægt med fiskerinummeret A 445.
Der er endnu ikke gjort
forsøg på at finde ud af,
hvis sjægt der var ude at
køre for 100 år siden,
ligesom vi heller ikke
kender navnene på fiskerne – en arkivforskningsopgave til de lange mørke
vinteraftener måske?
Dette indlæg baserer sig
på en længere , noget floromvunden, artikel af Søren Vig-Nielsen i ”Jul i Viborg”
1928: ”Teaterfesten i den ærværdige stad Viborg” - På et tidspunkt, hvor altså
festen endnu stod stærkt i erindringen.
Henrik Hvass

For resten, vedrørende omtalen af teaterfesten i 1909,
så er der et lille efterspil.
Sejlet med nummeret A445
eksisterer endnu og er altså
over 100 år gammelt, noget
mørt ganske vist, - men en
glimrende dokumentation
af, hvordan et sjægtesejl så
ud i 1909….
HH
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”Genudgivelse” af Limfjordssjægten

I mange år har det været sådan, - at hvis man havde skrevet ”Limfjordssjægten”
på ønskesedlen til jul i et stille håb om at H. Nørgaard Pedersens fremragende
bog fra 1976 så ville være at finde under juletræet, - ville det have betydet at
familien havde måttet gennemtrave adskillige bogantikvariater, loppemarkeder og
genbrugsbutikker m.m. for at opfylde ønsket.
Bogen har nemlig været udsolgt og nærmest umulig at finde i mange år, - men det
er slut nu, - vel at bemærke hvis man selv kan printe den fra internettet! Fiskeriog Søfartsmuseet har nemlig givet Sjægtelauget lov til at lægge en indscannet
udgave på nettet, - så den kan nu hentes på www.sjaegt.dk under ”Aktuelt”. Den
består af 3 PDF-filer på hver 30 Mb, - i alt 99 sider. Så bevæbnet med god tid
samt papir og blæk i printeren, - så skulle den være hjemme. God fornøjelse
Eneste betingelse/ønske var at museet også fik rådighed over de direkte links til
bogen, - og det var da en smal sag!
Redaktionen
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HOLMEN - ORLOGSMUSEET
13. – 14. – 15. nov. 2009
1. Dette er en orientering om efterårets udflugt, fredag den 13. – lørdag den 14.
november 2009 der går til København, nærmere betegnet Orlogsmuseet,
Marinestation Holmen og – hvis det er muligt - DR byen. Planlægningen er ikke
helt færdig, og der kan muligvis forekomme rettelser til programmet.
2. Transporten til København vil foregå i en lejet bus. Der vil være plads til 16
personer. Er der flere tilmeldinger foreslås det, at man fylder egne køretøjer op
således, at den samlede transport bliver billigst mulig.
3. Indkvarteringen vil finde sted på et af forsvarets etablissementer, nemlig
Marinestation Holmen (HLM), enten på enkelt- eller dobbelt værelse. Der er ikke
bad og toilet på værelserne, men udmærkede faciliteter på gangen.
4. Normalt er der ikke adgang for personel ansat udenfor forsvaret, så dette er
chancen for at bo på et sted med en historisk atmosfære og et helt specielt miljø.
Der er de gamle bygninger, og man får en fornemmelse af fordoms storhed. Vi
kommer til at bo helt yderst på det gamle Holmen, den rest der nu er tilbage i
Forsvaret. I sagens natur, vil det være ud til vandet (Københavns Havn), og er vi
heldige, får vi udsigt til denne.
5. Det foreløbige program ser således ud:
Fredag den 13 NOV:
 0700 – 1200 transport Hjarbæk – København
 1200 – 1230 frokost i kantinen på HLM
 1230 – 1300 Indkvartering på HLM
1. Tid ej fastlagt, men foreløbige aktiviteter planlægges:
2. Besøg i Frederik V mastekran (normalt ikke åbent for
publikum)
3. Besøg på fregatten Peder Skram
4. Besøg i en U-båd
5. Rundvisning på Holmen
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6. Evt. besøg på en motortopedo båd
7. Evt. besøg på et miljøskib
Overvær Rigets Flag der stryges, herunder affyring af salutkanon
Transport med vandbussen (til Nyhavn)
Aftensmad i København City
Oplev København ”by night”






Lørdag den 14 NOV
Overvær Rigets Flag ”skydes op” kl. 0800 med salutkanon
Rundvisning i DR byen
Besøg på Orlogsmuseet
Transport hjem, med ankomst aften Hjarbæk

6. Forudsætningen for at turen vil blive realiseret er, at der deltager mindst 12
personer. Følgende prisforslag er ca. beløb for én person:



Transport og indkvartering på enkeltværelse:
Ved 12 personer i bussen, ca. kr. 1000
Ved 16 personer i bussen, ca. kr. 800
Transport og indkvartering på dobbeltværelse:
Priserne ovenfor nedsættes med ca. kr. 160

7. Turen er, som ovenfor anført, afhængig af at der er minimum 12 personer der
deltager. Der er også et begrænset antal indkvarteringsværelser til rådighed. Hvor
mange kvarterer der maksimalt kan stilles til rådighed er usikkert, men omkring
24 personer kan indkvarteres. I så fald vil alle være indkvarteret på
dobbeltværelser.
8. Tilmelding og betaling til arrangementet er af hastende karakter. Dette er især
vigtigt, da der skal bestilles det bindende antal kvarterer (og reservation af bus).
Tilmelding, der er bindende, skal ske inden den 29. september 2009, der er altså
relativ kort tid til dette.
Tilmelding og betaling skal foretages til:
 John og Lillan
Telefon: 36471812 Mail: Lillanwagner@hotmail.com
 Kurt
Telefon: 40802060 Mail: kurt_oddershede@mail.dk
9. Opfølgende information vil foreligge umiddelbart efter tilmeldingsfristen er
udløbet.
På kaffeudvalgets og egne vegne
John
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Kaffemøder i sæsonen 2009-2010
Kaffeudvalget arrangerer følgende møder i den kommende vintersæson:
2. lørdag i november (13.-14. november) går turen til København for at se
nærmere på Orlogsmuseet. Se nærmere på særskilt indbydelse i Ankertovskrogen.
Er også sendt ud via alle@sjaegt.dk. OBS, der er kort tilmeldingsfrist.
2. lørdag i december (12. december) holder vi julehygge hos Ole Levring på
Kølsenvej 46. Vi ser til de sjægte, der er i vinterhi hos Ole. Kaffeudvalget sørger
for gløgg, kaffe og æbleskiver. Vi mødes klokken 14 hos Ole. Meget gerne
tilmelding senest 10. december, sådan at vi får købt den rette mængde gløgg og
æbleskiver.
2. lørdag i januar (9. januar) besøger vi Lystfartøjsmuseet i Hobro. Vi mødes ved
Hjarbæk havn klokken 13, hvor vi fordeler os i bilerne og kører derfra til museet.
Medbring selv kaffe så sørger kaffeudvalget for kagen. Pris for indgang og
rundvisning ca. 40 kr./person. Meget gerne tilmelding senest torsdag 7. januar.
Læs om museet på www.sydhimmerlandsmuseum.dk/lystfartojsmuseet
2. lørdag i februar (13. februar) holder vi kaffemødet i Kroens pavillon klokken
14. Der vil være lejlighed til at se/vise billeder fra sommerens sjægteture (eller
nogle særlig spændende ferieture). Medbring billederne på en CD/DVD eller
USB stick. Kroen leverer kaffe og kage.
Husk også forårsmødet 2. lørdag i marts klokken 14 i Kroens pavillon.
Med venlig hilsen Kaffeudvalget
Knud
Kurt
Lillan

tlf. 2129 7212
tlf. 4080 2060
tlf. 3647 1812
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Sjægt til salg
Smakkejollen (sjægt) Njord af Strynø sælges nu.
Båden er 19 fod, er bygget af lærk på eg ca. i 1980 på Hvide Sande Bådebyggeri.
Den er yderst velholdt, med
røde Dacron-sejl (fok + storsejl
+ topsejl).
Båden er sejlklar og ligger i
Strynø Havn.
Der er alt i udstyr ombord.
Båden er perfekt både til
familiesejlads og til kapsejlads.
Sælges for 26.000 kr.
Henvendelse:
Torben Bürgel Nielsen
Tlf. 23314302
torben@optimist.nu

Nyt fra redaktionen
Som den opmærksomme læser af Ankertovskrogen sikkert har registreret, har vi
fravalgt Post Danmarks adresseringssystem. Det betyder, at læsere der fremover
ønsker at modtage papirudgaven af bladet, skal melde adresseændringer til
ankertovskrogen@sjaegt.dk
Redaktionen anbefaler dog den digitale udgave, tilmelding på www.sjaegt.dk
under menuen ”Ankertovskrogen”
- her vil billeder m.m.
ligeledes fremover
være i farver….

Per Ørskov
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Ankertovskrogen

Deadline for indlæg til
er den

er et upolitisk og
økonomisk uafhængigt
tidsskrift udgivet af

24-03-10

Hjarbæk Sjægtelaug

Indlæg kan sendes til:

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

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

Email: ankertovskrogen@sjaegt.dk

Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug
Oplag: 320 stk
Forsidebillede: ”Silden”
Bruunhuse ved VM 2009

OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.: 9255 2630416690

Faste datoer 2009 - 2010
Forårsmøde:
Første tirsdagssejlads:
Venø Rundt:
Ror Cup, Jegindø:
Sommertur:
Øhavet Rundt:
VM:
Sidste tirsdagssejlads:
Første søndagssejlads:
Sidste Søndagssejlads:
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
Uge 37
Uge 37 kl. 15
Uge 43, - herefter afriggerfest
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
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AFRIGGERFEST
SØNDAG D. 25. OKTOBER
Efter endnu en god kapsejlads sæson holdes der afriggerfest søndag den
25.oktober (uge 43) kl. 18.00 i kroens pavillon, hvor kroen vil sørge for dejlig
mad til os alle.
Vi håber rigtig mange vil komme til sæsonens sidste kapsejlads og efterfølgende
fest.




Pris ca. 150 kr. + drikkevarer
Børn 50 kr. + drikkevarer
Tilmelding senest onsdag den 21. oktober til Lillan Wagner tlf. 3647
1812 eller lilwag@live.dk
Med venlig hilsen Festudvalget

Er du også glad for

”Ankertovskrogen”?
Så er der også i år muligt at 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,
Det på grund af dit bidrag, at vi også i år kan udgive Ankertovskrogen. Skriv
for en sikkerheds skyld dit navn og din adresse i beskedfeltet og vær sikker
på at få bladet med posten. (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 under ”Aktuelt”
Så vil man modtage nyhedsbrev med link til bladet i farver ca. 2 uger før ordinær
udgivelse.
Redaktionen
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Vinderen af den åbne klasse, VM 2009: X 73 "SPLEIS III" med skipper Harald
Stokkeland, Norge. Foto: Niels E. Christensen, Viborg
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Bagmænd og -kvinder 2009-10
Laugskoordinator
Leif Tipsmark

Svend Madsen
Karl J. Müller
Kurt Herløv
Kaj-L. Larsen
Leif Tipsmark
Jesper Bach

86643737

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

Kapsejladsudvalg

Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Karl J. Müller
Claus S. Nielsen
Jan Nielsen
Grete Jensen
Per Ørskov
Marianne Dyhrberg

86694660
97723165
86643737
86672756
86642746
22128887
96974077

Festudvalg

Dorthe Gammelby
Lillan Wagner
Poul Olsen
Arne Jensen

Teltsjak

Mogens Pedersen
Kurt Herløv
Florian Areiter

86642212
86694198
86610593
97538625
29931750
86642786
22128887
97513471

Skurudvalg

Carl Jensen
Mogens Pedersen
Svend Madsen
Thomas Mikkelsen
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

86673802
86694395
36471812

Økonomi

86642712

86642212
86642205
30266907

86694395
86610593
86642807
86642883
88643737
86642223

98649317
36471812
86603804
86603141

86643084
86642807
96974077

86642712
86643084
86694395
86642813
86642746
86642786

Thorsten Bjerring

86674570

Præmieudvalg
Frank Rømer
Preben Jensen
Henrik Zacho

86642235
86642769
86643456

Kaffeudvalg og lørdagsunderh.
Kurt Oddershede
Knud Søndergård
Lillan Wagner

86642212
86694198
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86614505
86642212
36471812

Juniorudvalg

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

Prosjægtudvalg

Leif Tipsmark
Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Kaj-Lykke Larsen
Knud Søndergård

Webmaster
Leif Nielsen

Turudvalg

Søren Jensen
Karl J. Müller
Svend Madsen
Bjarne Olsen
Florian Areiter

Bibliotekar

Sjoerd Westerhof

Faneudvalget
Leif Tipsmark
Bjarne Vagner
Henrik Hvass
Suppleant:
Sjoerd Westerhof

86642746
86614505
86610593
22428926
86612953
30317628
29931750
86674570
86694395
86643101

86643737
86672756
86642746
86694198

Havne/pladsudv. Hjarbæk
Kommunens repr.:
Knud Søndergård
Sjægtelaugets repr.:
Leif Tipsmark

86642212

86642212
86643737

Kontaktpersoner til andre laug
Sundsøre Pakhus Støtteforening:

86643737
86642746
86614505
86642883
86642212

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
Staun Bådelaug:
Bjørn Hedegaard
20277258
Leif Skytt
98355424
Ringkøbing Smakkelaug:
Jørgen Jensen
21496859
Limfjordens Træskibslaug:
Christian Rytter
22468814
Sørlandets Seilsjekteforening:
Ole Utoft
86642096

86694660

86642786
86610593
86694395
86612953
96974077

86694198

OBS - OBS - OBS
Yderligere oplysninger om bagværket findes på www.sjaegt.dk under ”Kontakt”.
Rettelser til bagværket sendes på mail til ankertovskrogen@mail.tele.dk
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Email til redaktionen:
ankertovskrogen@sjaegt.dk

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

