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Alle mand til søs….
tja måske??
I sidste års årsskrift gjorde jeg opmærksom på, at et
lille udvalg arbejdede på at få lavet” regler” for sejlads
i Hjarbæk Sjægtelaugs regi. Dette arbejde er tilendebragt. Sikkerhedsinstruksen, som værket retteligen
hedder, er lagt frem på forårsmødet, godkendt og har
nu fungeret i én sæson.
Jeg gjorde også opmærksom på, at de stramninger
Søfartsstyrelsen havde lagt ind repræsenterede -” en
skærpelse, men at man ikke vil forhindre aktiviteter,
som de, der foregår i Hjarbæk Sjægtelaug.”
Vi har arbejdet efter instrukserne, og det har fungeret
efter hensigten. Nøjagtige lister med passagernavne,
placering i både, navne på den ansvarlige skipper –
hjælper, etc. er blevet ført og efterladt på land, så påkrævet hjælp omgående og præcist kan sættes ind. …
papirarbejde iflg. instruks før gæstesejlads.

Folketinget har så siden vedtaget en ny
lov(bekendtgørelse) om tvungen passagerforsikring.
Problematikken om mulige konsekvenser for os og i
givet fald hvilke, arbejdes der i skrivende stund intenst
med. Dagspressen har opereret med historier om, at
nogle kommuner ikke lever op til forsikringskravene,
hvad angår sejlads i offentligt regi og der bliver talt om
skyhøje erstatningssummer (mange millioner)---hvordan det ender, bliver vi formodentligt klogere på i en
ikke alt for fjern fremtid.
Som antydet ovenfor har det ikke været Søfartsstyrelsens intention at forhindre institutionstilknyttede børn
og unge mennesker i at få sig nogle maritime oplevelser under betryggende former, og vi håber naturligvis,
at muligheden for fortsat at give dem sådanne ikke
bliver taget fra os af forsikringsmæssige årsager.

Hjarbæk Sjægtelaug har altid haft et højt sikkerhedsniveau!

Sjægtelauget lever til fulde op til de sikkerhedsmæssige krav, fordi vi følger den udarbejdede S ikkerhedsinstruks .
Ingen kan være uenige i kravet om maksimal sikkerhed. Ingen kan heller helt forhindre uheld, - men vi
kan alle bestræbe os på at undgå, at de udvikler sig til

deciderede ulykker. Høje erstatninger er naturligvis en
lindring, når ulykken er sket, men de forhindrer den jo
ikke i at opstå.

Her i form af Viborg Brandvæsens ribbåd i aktion ved VM 2011. (Red)
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”Gafpramme”
fra Nymindegab
Af museumsinspektør Mette Bjerrum Jensen,
Museet for Varde By og Omegn.
Dette er beretningen om en tømrer i Nymindegab,
Niels Larsen, der som vinterbeskæftigelse i mellemkrigsårene og frem til 1960’erne byggede pramme til
fiskeri ud fra Vestkysten og på den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Larsens pramme blev så populære, at
stort set alle på egnen fik én, og senere gik de under
betegnelsen ”gaf-pramme” efter ”Æ Gaf” – Nymindegabet. Håndværket med at bygge disse pramme er i
dag genoptaget på Nymindegab Museum.
Nymindegab er en mindre samling huse og sommerboliger ved den sydlige bred af Ringkøbing Fjord, ved
færgestedet til Holmsland Klit. Omkring år 1900 boede
endnu færre her ved udløbet, gabet, mellem fjorden og
Vesterhavet. Kroen husede hver sommer feriegæster
fra østdanske købstæder, heriblandt en del malere,
der nød godt af de motiver, de fandt i den barske natur
og blandt den lokale fiske- og bondebefolkning.

Nymindegab ca. 1930. Savmøllen th, forrest på højre
side af vejen Niels Larsens hus, der i dag er en del af
Nymindegab Museum, bagved Adam Rauhes.
Tømrer- og snedkermester Adam Rauhe købte omkring år 1900 en savmølle, der blev brugt til at opskære strandingstræ, og indrettede den til værksted.
Rauhes hustrus halvbror, Niels Larsen, kom i lære hos
sin onkel da han var blevet konfirmeret. I 1923 overtog
tømrer Niels Larsen en del af Adam Rauhes grund,
hvor Niels og hans hustru Anna kunne bygge et lille
hus. Niels købte også møllen af Adam Rauhe i 1925
eller -26. De første par år arbejde han uden el. Der
var ganske vist kommet elektricitet til Nymindegab allerede i 1922, men Niels og Anna havde ikke råd til
indskuddet, og klarede sig med petroleumslamper i

det nye hus. Når det blæste, blev der savet både nat
og dag. Niels kunne dog godt mærke, det ikke gik, kun
at kunne save når vinden ville det, så i 1928 fik de kraft
i huset og ovre i værkstedet.
Niels begyndte kort efter sit bryllup at bygge pramme
på forespørgsel, og snart byggede han en eller to
pramme hver vinter, i år med særlig stor efterspørgsel
kunne han endda nå at bygge tre. Niels kone Anna
Larsen har fortalt, hvordan hovedparten af prammene
blev brugt til tungefiskeri til havs, dog kystnært og med
en kort line. Prammene blev altid bygget med to sæt
åregafler, for ”når de var på æ hav, og de skulle ro op
over revlen, så skulle der være to til.” Var man kun én
mand, kunne det dog også lade sig gøre at sætte garn
ved at fastgøre linen til en pæl på stranden, men kun i
forfærdeligt stille vejr. Også egnes nytilkomne turister
benyttede sig af prammene om sommeren, og nogle
af stedets første sommerhusbeboere erhvervede sig
en pram.

Malerinden Marie Sandholt har gengivet tidlige turister
på pramtur ved Nymindegab i 1925. Billedet er udstillet i samlingen på Nymindegab Museum.
Niels Larsens gafpramme
Prammene, som Niels Larsen byggede, var næsten
fladbundede. Ved byggeriet blev den helt flade bund
spændt krum ved hjælp af en pæl spændt fra værkstedets loft og ned mod prambunden. Den skulle ”snøres
op”, som man kaldte det, og til det fik Larsen hjælp af
en ven. Prammene blev bygget i grantræ for at sikre,
at de blev lette. Træet skulle helst være så knastfrit
som muligt, og Niels Larsen var generelt ret nøjeregnende med kvaliteten af det træ, han hentede hos
træhandlen. Ellers var Larsen tømrer med en praktisk

tilgang til bådebyggeriet, hvorfor han gerne brugte
genbrugsmaterialer, resttræ, hvis det passede, og ikke
overholdt almindelige ”regler” blandt bådebyggere om
plankernes retning på agterspejlet, for eksempel. Larsens pramme blev bygget efter mål, ikke tegning – dog
angav han målene på forhåndenværende stykker træ.
Øjemålet har sandsynligvis været taget flittigt i brug.
Spanterne i Larsens pramme var i fyrretræ, og netop
disse er et kendetegn, der adskiller Larsens pramme
fra andre fjordpramme. Efter aftale med plantøren
hentede Larsen krumvoksede grene i de vindblæste
plantager rundt om Nymindegab, som efter et halvt års
tørring kunne høvles til til spanttræ, der i kraft af den
naturlige krumning fik en høj brudstyrke.

Niels og Anna Larsen foran savmøllen sammen med
to af deres tre børn. Bemærk det krumvoksede fyrretræ, der skal blive til spant i en pram.
Anna Larsen har fortalt, hvordan båden blev klinkbygget, når bunden var spændt op: ”Så begynder de forneden, og sætter brædder til, og de skal jo bues. De
bliver presset ind, sådan, gradvist. Så går det sådan
opad. Så bliver de samlet med klinksøm, med en lille
rund skive indvendig. Han havde jo lavet et hul med et
bor. Så nappede han den af, så han lige kunne hamre
den lille ind, så det blev fuldstændig tæt.” Tit spurgte
Niels børnene, om de kunne holde klinksøm, og så
sad de på en kasse en hel eftermiddag og hjalp til.
Larsens pramme blev ikke kalfatret, det var ikke nødvendigt, da ”det hele var fuldstændig tæt, høvlet til”.
De færdige pramme var altså ikke alene forholdsvis
lette på grund af grantræet, men også ret solide og
tætte på grund af de krumme fyrrespanter og Niels
Larsens kvaliteteskontrol og omhyggelighed.

Måske netop derfor blev Larsens pramme så populære, at tømreren efterhånden var sikret fast vinterarbejde i værkstedet – som Anna Larsen, på vestjysk,
fortalte, gik rygtet, at ”det Niels Larsen laver, det er god
kram”. Anna havde en historie: ”Der kom et par mænd
ned oppe fra Bjerregård, det er heroppe vestpå. Ja,
men vi vil da gerne have en båd. De hører til, der er en,
der har fået en båd, og den var han møj godt tilfreds
med. Det blev altså sådan, at hver vinter lavede han
en båd, og han lavede også to, men han ville ikke lave
flere end han kunne passe sit tømmerarbejde. Tre var
stort på en vinter, da havde han travlt. De kom helt
nede fra Henne af. Og op ad Hvide Sande… Alle her
ved Æ Gaf, de havde da en båd, som Niels havde lavet.” Populariteten til trods blev Niels Larsen ikke velhavende af prambyggeriet, især i starten kostede en
båd næsten ingenting at erhverve sig.
Gafpram-byggeriet på Nymindegab Museum
Niels Larsen byggede pramme i fyrre år, siden den første tog form omkring 1926-27. 70 både skal han nok
have bygget. Men en dag svigtede helbredet, og Anna
levede som enke i huset de sidste mange år. Efter
hendes død opstod en unik mulighed for at formidle
tømrerfamiliens liv under de beskedne, vestjyske forhold i et miljø, der er forholdsvis velbevaret. I 2006
åbnede et museum i Nymindegab med en kunst- og
kulturhistorisk udstilling samt et frilandsområde omkring Niels Larsens savmølle og hans og Annas hus.
Museet for Varde By og Omegn fandt før restaureringen af tømrerværkstedet i møllen hundredvis af ting
og sager: Skabeloner og skitser, blandt andet til pramme, bistader og save foruden en masse bøjede søm
og tjæreslatter, som Larsen havde gemt til en anden
god gang. Der lå også en gammel prambund, næsten
færdig på nær et enkelt ”hjørne”, der aldrig nåede at
blive savet helt til.

Der bygges pram i det nyindrettede værksted i savmøllen på Nymindegab Museum.

Museet er opført i og som tilbygninger til snedkermester Rauhes gamle hus, mens tømrer Larsenfamiliens
hus er indrettet som et eksempel på livet i Nymindegab, med en sammensat husholdning af selvforsyning,
fiskeri og håndværksarbejde, der gav mulighed for at
klare sig på Vestkysten.
Værkstedet er igen indrettet, og der er installeret en
båndsav. Siden 2007 har et laug genoptaget tømrerens vintersyssel med at bygge de såkaldte ”gafpramme” efter tømrer Larsens model.
Pramlauget har frem til 2013 bygget tre pramme, der
om sommeren ligger i Vesterhavn ved Nymindegab
og kan benyttes af blandt andre museumsforeningens
medlemmer. Desuden har lauget bygget en skydepram efter en model, der også blev brugt på Ringkøbing Fjord. Den første gafpram blev bygget på mål af
den sidste, rigtige Niels Larsen pram, der endnu ikke
var gået til eller havde endt sine dage indpakket i glasfiber. Prammen blev for år tilbage ”fundet” ved Fahlen, og hjemtaget først til Ringkøbing Skjern Museum,
der senere og i forbindelse med at prambyggeriet blev
genoptaget, overdrog prammen til Museet for Varde
By og Omegn. Desuden er den tilbageværende prambund i møllen blev opmålt og sammenlignet med den
sidste færdige pram.
Prammene bygges med vandretliggende planker på
agterspejlet, som Larsen også gjorde det – en finesse,
der har mødt stor skepsis hos bådkyndige, men som
fungerer fint i praksis. I modsætning til Larsen bliver de
nye pramme kalfatret i spejlet, mens bundens brædder sættes så de tætner ved brug. De første pramme blev bygget med galvaniserede søm, men de er
efterhånden svære at skaffe. Tofterne er det eneste
på prammene, der smykkes med en ekstra detalje,
en rille langs toftes forkant, der også var en Larsensignatur. Til slut males prammene med trætjære og
hvid linoliemaling. Selvom gaflauget kan være stolte af
det færdige resultat, er det dog tvivlsomt, om laugets
pramme har samme kvalitet som Larsens. Som hans
kone udtrykte det: ”Der er mange, der har prøvet på at
bygge pramme, men de har aldrig fået det resultat af
det, som min mand han fik…”.

Medarbejdere ved Nymindegab Museum afprøver en
gafpram. Prammene kan udlånes til foreningens medlemmer-et medlemsskab er en god måde at få en rotur
i et flot landskab på.

Prammene var i sin tid primært robåde, men vi kender
til i hvert fald ét eksempel på, at en gafpram
har haft mast. Derfor har gaflauget over et par år forsøgt sig med at sætte sprydsejl på en af de nye
pramme. Det er en kunst at sejle en fladbundet pram
med sejl på kryds, men desto større er
fornøjelsen når den vestjyske vind kan bære én hurtigt
tilbage i Vesterhavn nedenfor Nymindegab,
hvor prammene ligger sommeren over, til glæde for de
mange turister, der hvert år holder bilen ind
for at nyde stemningen på dette helt specielle sted i
verden.
Nymindegab Museum er åben fra 15. marts til 31. oktober dagligt undtagen mandag fra 10-16, i højsæsonen til kl. 17. Desuden åbent i vinterferien (uge 7 og
8) 2014.
Se mere på www.vardemuseum.dk.
Kontaktperson:
Mette Bjerrum Jensen,
Museet for Varde By og Omegn,
mbj@vardemuseum.dk, 75220877.

Nymindegab Museum med Niels Larsens savmølle.
Efter færdigrestaureringen er den en af ganske
få stokmøller i Danmark.

nud.

Jeg kom af med 2500.- kr. Så husker jeg ikke ret meget mere før den stod uden for Søndersiden 12, her i
Hjarbæk.
Bl.a. derfor vides det ikke hvem eller hvor den er bygget. Og da historie langt senere begyndte at interessere
mig kunne jeg ikke engang finde ham jeg havde købt den af.

Historien om
Sillerslevsjægten

Efter at have pillet og skrabet lidt i den uden for huset, tilbød Leif Andersen, at jeg måtte stå i hans lade og
skifte agterstævn og et spant og et par bordgange for at få tætnet motorbrønden, og få den malet i traditionelle kulører, så vi kunne nå at komme med til det første VM.
Det skulle han senere komme til at fortryde. For uden at vi havde sejlet med sejl før 1977, vandt båden, til
alles overraskelse og allermest nok vores egen, alle tre sejladser. Og selv om den er meget grundflydende,
var det på krydset vi tog fra.
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”Ror på egen sjægt”.
Med baggrund i ovenstående fortjente Knuds Sillerslevsjægt at komme på vandet igen.
Jeg var derfor ikke i tvivl da Knud generøst ville forære mig sin Sillerslevsjægt.
Jeg takkede ja!
På vejen til Svend på Nederhede, forsøgte Knud at forberede mig: Sjægten er nok ikke er i den bedste stand!
Stor var min glæde da jeg så, at den da ikke var så ringe endda!

Min intention er, at istandsætte den med respekt for de oprindelige detaljer og materialer, velvidende, at der
nok er nogle steder jeg er nødt til at bruge ”nymodens metoder”.
Sillerslevsjægten er 15’, og med dam. Som beskrevet ovenfor blev den let istandsat og sejlede med ved at par
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Tiden er nu kommet til den store istandsættelse!
Sjægten er nu på plads på sin egen kølbuk, er rettet op
og venter nu på tilpasning af
erstatningsspanter, nye bord, dæk og mmm……
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De første riebrædder snøret op.
Som det fremgår, ligger der et interessant stykke arbejde og venter, men det må tage den tid der skal til.
Arbejdstitlen er Sillerslevsjægten, men hun får et andet navn når hun en dag kommer på vandet.
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Olympia Seilaser
– Kragerø 2013

At tænke sig – at en invitation til deltagelse i De Skandinaviske Smakkemesterskaber i Løgstør, for et par
år siden, sidenhen skulle føre til deltagelse i Sjægte
VM, fra østligere dele af det norske Sørlandet – det
kunne ingen forudse. Men at de flinke guttene, fra Telemarkskystens Seilkoggklub, sidenhen skulle kvittere

med en invitation, til venskabelig dyst i deres hjemlige
farvande – det havde vi aldrig tænkt på. Men sene til
at sige tak til, - det var vi ikke. 25 oplevelseshungrende
sjægtefolk fra Hjarbæk slæbte 3 sjægte med til Kragerø. Her mødtes vi med 10-12 sjektefolk fra Flekkerøya, fra den vestligere del af Sørlandet, samt sjek-

tefolkene fra Kragerø. I Kragerø har man helt unikke
faciliteter, i form af Kragerø Seilforenings klubhus med
egen havn, på den lille ø Saltneven i skærgården ud
for Kragerø.
Vi fra Hjarbæk havde valgt, at slå os ned på en campingplads udenfor Kragerø by – med egen havn selvfølgelig. Fredag den 13. juni startede med et besøg på
museet. I Kragerø havde man for godt 100 år tilbage
haft indbringende forretninger ved at eksportere …. is
! Ja såmænd – fra de krystalklare søer på fjellet, skar
man isblokke, der ad træslidsker blev indskibet og sejlet rundt om i Europa. Ved frokosttid havde Kragerøfolkene, hyret skærgårds-veteranfærgen ”Gamle Kragerø” til en sejlads ud i skærgården.
Destinationen var øen Jomfruland, der skiller sig væsentligt ud, fra alle andre øer i skærgården – det er
ikke en klippeø – og vegationen er så derefter, nær-

mest et danskagtigt landskab. Vejret var fremragende,
der var dækket op på dækket – spandevis af rejer –
der blev pillet rejer og bygget rejemadder, medens den
danske Alpha diesel tøffede os gennem den smukke
skærgård. Og majones var der til ! En herlig dag.
Lørdag var der kapsejlads, alle drog af til øen Saltneven, hvorfra sejladserne skulle afvikles og aftenens
fest afholdes. De tre Hjarbæk-sjægte klarede sig rimeligt …dog ikke uden trængsler.
Bjarne fra Flekkerøya knækkede hans helt nye mast
og udgik ! ”Lutten” måtte udgå på grund af lækager.
”Brødrene” havde en højst besynderlig Mand-overbord oplevelse.
Henrik Hvass der var fokkegast, sås pludseligt forsvinde i skærgårdens bølger. Skødeviseren sprang og
bagover i baljen gik Henrik … for 1 sekund efter, at
blive hevet ombord, da han passerede agterude ved
skipper Søren Jensen. Henrik holdt stadig fast i skødet

! Søren bøjede sig ud og greb fat i redningsvestens
seletøj og trak den uheldige gast indenbords ! Henrik
var vel ombord igen. 60 smøger i hans lommer var
offergaven til havguden ! Det våde tøj var ikke noget
problem, Henrik havde skiftetøj med sig !
Medens han på land er i færd med at skifte tøj, bliver
han spurgt om hvordan han havde fattet stadig at holde
fast i skødet ? Til det svarede Henrik noget i retning af:
”Er du gal mand – vi var sgu’ på 120 meter vand !” Der
var præmier til alle – absolut alle. Dagens landkrabbe
blev også kåret. Det blev vores egen ”Plys” – tænk sig
– den gamle søulk … ”dagens landkrabbe” ! ! !
Dagen rundedes af med spisning … og der blev IKKE
sparet på talerne ! Det ene ord tog det andet. De 3

primusmotorer fra Kragerø, fik overrakt sølvsjægte fra
Hjarbæk som tak og endelig selvudråbte de initiativrige, deres egen seilkonsul i Kragerø. Erik Undrum blev
ny seilkonsul – han ses på foto her på siderne, flankeret af det øvrige diplomatkorps af seilkonsuler: Inge
Jarl Jakobsen fra Flekkerøya og Ole Utoft fra Hjarbæk.
Kort efter midnat – mætte af indtryk og koseligt selskab – tog vi vandtaxien tilbage til vores logi.
Tak til Telemarkskystens Seilkoggklubb – vi ses !
Tekst og foto · Leif Tipsmark · leif@tipsmark.dk

Om hvordan der kom
en sjægt til Mellerup
v/Børge Lykkegaard
1957 – altså for 57 år siden – var jeg karl hos Kristian
Friis i Borup. Gården har marker helt ned til Hjarbæk
Fjord. Naboen var fisker og levede godt af det. Det var
før Virksunddæmningen ødelagde fiskeriet i fjorden.
Om sommeren fangede jeg ål i drænrør, som jeg lige
kunne røgte, når jeg hentede de 12 køer nede i engen
hver aften.
Af og til sejlede eller cyklede nogle af os karle en søndagstur til Hjarbæk, som også dengang var et hyggeligt og charmerende sted. Senere, som lærer på Kokkedal Drengehjem ved Brovst, byggede jeg sammen
med drengene 4 optimistjoller, som vi sejlede med fra
stranden øst for Attrup (der hvor TV-serien,”Fiskerne”,
blev optaget med hjælp fra de første sjægter i Hjarbæk).

I Mellerup ved Randers Fjord sejlede jeg i OK-jolle,
som blev skiftet ud med en ombygget engelsk kutter
på 5 ton med lang køl, lodret stævn og klyverbom. Den
fulgte med til Sejerø i 3 år og blev brugt til torskefangst
med pirk og familieture, bl. a. til Hjarbæk.
Tilbage i Mellerup (familien syntes ikke, ølivet var
sjovt!) blev det til en Askeladden glasfibersejljolle, der
byttedes med en combicamp.
Efter et forsøg med en meget (alt for) lille jolle, gik der
nogle år uden båd.
Det er svært at undvære og dyrt at erhverve en båd
for en pensionist; men redningen kom med ideen om
at blive gast på en af sjægterne i Hjarbæk, hvor jeg er
kommet ofte for at beundre de mange smukke både i
den hyggelige havn.
Snart var jeg hyret som gast på ”Kragen” hos Erik. Han
var ikke med på sommerturen til Sundsøre dengang i
2012; men ”Jens Furbos” skipper, Carl, inviterede til
en tur, der blev aflyst på grund af rigelig vind.
I stedet kom jeg med på en opdagelsesrejse i Salling
sammen med nogle af sjægteeksperterne. Turen førte

os til fundet af en sjægt, der havde stået i en lade i ca.
10 år. Den blev købt på stedet af et partsrederi, som vi
stiftede på 5 minutter. Prisen var 500 kr.!
Fundet blev bugseret til Hjarbæk, hvor det lykkedes
mig, på skrappe betingelser, at få lov at købe herligheden og tage den med til Mellerup.
Det var først efter at have sikret mig, at Niels Andersen, uddannet skibstømrer, måske ville hjælpe med
istandsættelsen, jeg turde binde an med sådan et projekt.
Efter en masse arbejde og en halv snes tusind kroner,
er det lykkedes os at få et smukt ”skiv” ud af det, som
klarede sig rimeligt til VM 2013 og blev kåret som årets
flotteste restaurering.
L113-Inger har nu sin egen lille havn ved siden af færgelejet i Mellerup; men lader sig let traile til Hjarbæk
og f. eks. Middelfart, hvor vi deltog med stor succes i ”
Vinden Drar” i sommers.
Vi glæder os til den nye sæson med herlige naturoplevelser og kapsejladser.

Se flere dejlige billeder herfra på næste side

L112
„Bente af Flensborg“
Hej - alle elskere af klinkbyggede træskibe – specielt
og denne vinter har jeg haft æren af, at blive den stolte
ejer af en Limfjordssjægt fra Hjarbæk. Det var ”MaxiPax” – men lad mig nu fortælle hvordan min historie
begyndte.
Jeg bor I Flensborg og her har vi et laug hvis formål det
er at holde historiske brugsbåde sejlende: Museumshafen. Selv om det er noget større fartøjer man finder
liggende ved kajen, så er der en lille gruppe der sejler
mindre både med megen entusiasme. Der bliver afholdt flere store sejlerbegivenheder i Flensborg Fjord
regionen. En af dem er ”Kongelig Classic”. Dette er
en sejlads for klassiske skibe mellem Aabenraa, Sønderborg og Flensborg. I 2013 deltog jeg som gast på
”Lifjorden” – her så jeg for første gang i mit liv en Limfjordssjægt, det var ”Kalvø” - en af vores konkurrenter.
Vi nåede mållinjen et par minutter før, men trods dette
var jeg imponeret over sjægtens sejlegenskaber og
noget så simpelt som dens skønhed !

Nogen tid efter hvor jeg surfede på nettet, kom jeg
ind på Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside. Jeg brugte
nogle timer på, at kigge på alle de fantastiske billeder
og læse historierne om de forskellige både, det var
altså ikke nemt – for jeg taler ikke dansk !
Men jeg fik en god fornemmelse af ånden i Jeres laug.
Mere detaljeret - så kontaktede jeg laugskoodinator
Leif, da han var den første jeg fandt på hjemmesiden.
Jeg spurgte ham om der var sjægte til salg. Ikke fordi
at jeg havde besluttet at købe en, på dette tidspunkt
var det mere for at få flere informationer om denne
bådtype. Jeg burde have gættet, at Leif kendte til nogen som havde en Limfjordssjægt til salg ! Med muligheden for at købe en, kunne jeg ikke tænke på meget
andet i et par uger. Jeg havde intens korrespondance
med Morten Larsen der var ejer af ”MaxiPax”. Jeg kan
se, at der er en del arbejde der skal gøres for at vedligeholde en sådan båd, men dette skræmmer mig ikke.
Da så Morten tilbød, at køre ”MaxiPax” til Flensborg,
slog jeg til omgående.

”MaxiPax” ankom til Flensborg den 13. december
2013. Jeg var begejstret. Jeg ville have inviteret Morten på et par øl for at slutte handelen, men jeg vidste
at han havde aftaler 70 km længere sydpå og var i
bekneb for tid. ”Det må vi råde bod på til Sjægte VM
2014, er du med på det, Morten ?”
Lige nu er sjægten opvaret under tag, men jeg har
planlagt flere ting når vejret vil tillade det. Nogle synlige

forandringer er påbegyndt allerede. ”MaxiPax” havde
hvidt skrog med skinnende rødt dæk. ”Bente” som jeg
har omdøbt sjægten til, vil blive lyseblå med trædæk.
Vi ses til dette års Sjægte VM eller en anden sejlerbegivenhed. I er altid velkomme til Flensborg og byens
historiske havn.
.
Bodo von Husen

Embla i FDF
Aalborg Søkreds

Historien om sjægten Embla i FDF Aalborg Søkreds,
startede da et par af medlemmerne i 2012 mødtes
og snakkede om de mindre joller og både vi havde
haft tidligere til stor glæde for de yngre medlemmer.
Snakken endte med at en af disse folk kendte til Limfjordens Træskibslaug som året forinden havde søsat
Sjægten Embla L44. De unge medlemmer søkredsen
manglede et sted at øve og lære sejlads i, da det er
svært for de mindste at få erfaring og forståelse for
vind, strøm, bølger, hvorledes man skøder og sætter
sejl, og til det formål manglede vi en mindre båd de
kunne benytte efter at have modtaget undervisning i
at sejle den. Samtidig er de unge heller ikke afhængig
af ikke at kunne komme ud at sejle når Jens Krogh
er optaget med sejlads med andre FDF´ere, spejdere
og ungdomsgrupper. Samtidig har vi i søkredsen en
stor arbejdsbyrde med at klargøre vores sejlskib Jens
Krogh, så vi var bekymret for om vi også ville kunne
klare opgaven med at vedligeholde endnu en båd. Efter kontakt til Limfjordens Træskibslaug som har lavet
og ejer Embla, fik vi en aftale på plads der gjorde at vi
kunne benytte sjægten mod at afholde havneafgift og
mindre vedligeholdelsesomkostninger på sjægten, og

at Limfjordens Træskibslaug ville stå for vedligeholdelsen i vinterhalvåret.
Til daglig bruges Embla i det omfang vejret er til det.
Embla er en 24 fods limfjordssjægte (Sjægte er normalt mellem 14-22 fod), og dermed Danmarks største
og i en størrelse så der skulle kyndige folk til at afgøre
om den kunne betragtes som en limfjordssjægte, men
efter at have studeret ældre fotos af andre sjægte blev
Embla godkendt som ægte Limfjordssjægte.(Selvom
de vist stammer fra de norske fjorde)
Oplæringen i at sejle Embla er sket ved at et par
ledere fra søkredsen har stået for at lære de yngre
medlemmer af søkredsen at sejle sjægten. Den bliver
således i hele sejlsæsonen brugt i et stort omfang, da
Embla og sejler godt i let vind, med topsejl og plads
til 6 personer, som gør at mange kan få glæde af det
samtidig og lære af hinanden. Efter den kedelige episode på Præstø har der naturligvis været skærpet
fokus på sikkerheden, og her har vi kunnet benytte
allerede færdiglavede sikkerhedsinstrukser fra Hjarbæk Sjægtelaug som baggrund til at lave vores egne
sikkerhedsinstrukser. Samtidig har vi med stor glæde
kunnet trække på den enorme erfaring der er i Hjar-

bæk sjægtelaug i forhold til at sejle
med sjægten og optimere sejladsen
med den.
Det første år vi havde sjægten brugte
de ledere fra Søkredsen der skulle
stå for den, til at lære den bedre at
kende. Sidste år i 2013, begyndte vi
så at sejle med medlemmerne til stor
glæde for alle.
Vi har nu fået en del erfaring i at sejle
sjægten, og har nu besluttet i ledergruppen at vi vil deltage i VM for
sjægte, for at prøve den af sammen
med de unge og se hvor langt vi er
nået.
PÅ vegne af FDF Aalborg Søkreds
Thomas Jørgensen
Kredsleder
Email jenskrogh@jenskrogh.dk

Nydambåden

Under sjægtelaugets tur til Lübeck, Kiel og Flensborg
i november, faldt vejen også forbi Gottorp Slot hvor
Nydambåden er udstillet. Og hvorfor står et fund gjort
i Nydam Mose tæt ved Alssund på et tysk museum ?
Det er en lang og indviklet historie – men fakta er, at
Nydambåden omkring 345 e. Kr. blev nedlagt i mosen som et krigsbytte. Sandsynligvis har båden tilhørt
en fremmed hær, der er blevet besejret af den fastboende befolkning i området omkring mosen. De første
arkæologiske udgravninger i Nydam Mose blev foretaget af arkæologen Conrad Engelhardt i tidsrummet
1859–1863. Mosen ligger ved landsbyen Øster Sottrup
ca. 8 km vest for Sønderborg. Engelhardt fandt store
mængder af våben, brugsgenstande og tre fartøjer fra
den yngre jernalder. Udgravningerne blev stoppet på

grund af krigsudbruddet mellem Danmark og Prøjsen i
1864.
I 1997 fandt man to 1,3 meter lange træpæle med
udskårne mandshoveder i området, hvor stævnen
af Nydambåden havde ligget. Hovederne er cirka 40
cm høje. Man antager, at de har siddet i stævnen på
Nydambåden. De blev måske sat op på bordplanken,
når der skulle gøres indtryk på fjenden. Den egentlige
funktion er endnu ikke bestemt.
Nydambåden indtager en fornem plads blandt de danske jernalderfund, eftersom det er det ældste kendte
rofartøj i Nordeuropa. Nydambåden er den største og
bedst bevarede af flere fundne både i Nydam Mose.
Efter at have afvist en anmodning fra Danmark om at
få Nydambåden udleveret, gav den britiske militærregering tilladelse til, at den fra maj 1947 kunne få
permanent ophold i den tidligere ridehal ved siden af
Gottorp Slot. Nydambåden er en 3 tons og 23 m lang
og 3,5 m bred klinkbygget egetræsbåd, der repræsenterer et udviklingstrin mellem den syede plankebåd fra
Hjortspring og de egentlige vikingeskibe. Båden er fra
ca. 320 e. Kr. og blev i 1863 fundet i Nydam Mose i det
østlige Sønderjylland. Båden var et krigsfartøj med en
besætningen på 45, deraf var 36 roere.
Så er forhistorien på plads ! For her stopper historien
ikke. En flok entusiaster stiftede Nydambådens Laug i
2001, som en underafdeling af Nydamselskabet. Lauget har 30 aktive medlemmer, der på Nydambådens
Værft i Sottrupskov, siden 2005 var beskæftiget med,
at bygge en fuldskalamodel af Nydambåden med ekspertbistand fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
17 august 2013 blev båden søsat i Sottrupskov som
”Nydam Tveir”. Formålene med at bygge båden er
blandt andet: At teste bådens sejlegenskaber, at udfø-

re forsøg med bådens sejlegenskaber, hvordan er den
at ro? Hvordan er dens stabilitet? Hvor megen last kan
den bære som krigsfartøj? Hvor megen ballast? Kan
denbjerge sig i høj sø? Kan den krydse Alssund? Kan
den krydse Lillebælt? Kan den krydse Østersøen?
Kan denkrydse Kattegat og Skagerrak?
Ved besøget hos Nydambådens Laug, var det store
naust halvfærdigt. Man forventede det færdigt inden
vinteren satte ind. I øvrigt blev Sjægtelauget vel modtaget af projektleder Vincent Jessen, der levende fortalte om forløbet, med rekonstruktionen og fremtidsplanerne. Vi blev vel beværtet i den store frokoststue
med kaffe og blødt brød. Frokoststuen ligger i forbindelse med værftet, der ligger et par hundrede meter
fra naustet og den nyetablerede landingsbro ved Alssund. I værftshallen er der i det ene hjørne indrettet en
smedje med esse, ambolt og arbejdsbord til smedning

af jerngenstande. Ca. 1700 jernklinknagler til byggeriet og et anker er der fremstillet i smedjen.
Udgravningerne der blev foretaget af Nationalmuseet i
1990’erne har også givet vigtige oplysninger til forståelsen af Nydambådens komplette udseende og indretning. Hele dørkkonstruktionen (bundbrædder mm) er
rekonstrueret som resultat af disse udgravninger. Tilsvarende er en række årekejper (åretolle) fundet som
supplement til de af Engelhardt fundne. Engelhardts
fundne årekejper eksisterer imidlertid ikke mere, så
dem der kan ses på båden i Slesvig er kopier. Til gengæld har Engelhardt sørget for at fremstille fine tegninger af de fundne kejper. Årekejperne er alle forskellige, som om hver roer har fremstillet sin egen og haft
den med. Alle disse forskellige kopieres ogmonteres
på båden.
Tekst og foto: Leif Tipsmark · leif@tipsmark.dk
Kilder: Wkipedia, Nydambådens Laug, besøg på Gottorp Slot og Nydambådens Laug i Øster Sottrup.

Det Norske Seilkonsulatet avlegger med dette årsmelding s
Konsulatet har i 2013 ivaretatt pliktene sine meget tilfredss
Det har året over vært besøk fra Gamlelandet 6 ganger. Sam
i konsulatets gjestebok.
VM-arransjementet står som hovedbegivenheten der det ale
Dansk Sejlkonsul på Flekkerøy, IngeFINN JENSEN,
Konsulatsekretær
Tina Rømer
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siden
av det
Jarl har,
Jakobsen
utnevnte
samtidig
Finn daglige
HJARBÆK STRANDHAVERNE
1,
Hjarbæk, til ny,
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avtalene med Logiværtene. Jensen,
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