L 1 "Brødrene" Sjægt 20'
Antageligt bygget af bådebygger Robert Andersen, Nøreng i 1905.
I 1977 blev sjægten fundet på en mark ved Sillerslev på Mors – opgivet,
kasseret og godt forbidt af markens heste, der brugte den til at gnubbe
tænder på.
Det var dengang folk fra Hjarbæk Sjægtelaug rejste Limfjordens kyster
og havne tynde for at finde gamle sjægte, som kunne restaureres og
sættes under sejl på ny.

Allerede ved første øjekast var det tydeligt, at denne sjægt var noget
særligt. En sjælden harmoni i bådens form, den signalerede ægthed – det
var "Sjægten".
Sjægten blev købt af Leif og Leo Andersen, Hjarbæk, der i vinteren 1977/78
lagde en stor indsats i at få den på fode. Allerede i foråret 1978 var
sjægten sejlklar igen og da Sallingsundbroen samme forår skulle indvies,
var den med ved kapsejladsen, som var en del af festlighederne. Og hvad
var mere naturligt, end at sjægten i de følgende år sejlede under navnet
"De Tvende Brødre" – et godt og traditionelt dansk skibsnavn, som
samtidig sagde noget om ejerskabet.
Andersen-brødrene ejede og sejlede herefter sjægten i nogle år, indtil den i 1987 blev købt af et
partsrederi, som havde – og stadig har – det formål, at bevare dette unikke fartøj. Men vel at mærke
bevare det i aktiv brug.
I forbindelse med ejerskiftet skiftede sjægten navn. Den kom til at hedde "Brødrene". Igen et godt gammelt
og kendt skibsnavn som fortsat symboliserer ejerkredsen.
De fem redere har gensidigt forpligtet sig til at holde sjægten i en optimal stand, hvilket selvfølgelig
indebærer, at der lægges omhu i den årlige vedligeholdelse, men også at reparationer foretages løbende og
på rette tid. Således gennemgik sjægten i vinteren 92/93 en gennemgribende renovering, gennemført
professionelt og med nænsomhed og respekt for opgaven af bådebygger Jens Bødker, Kolding.
Desuden tilstræbes det, at sjægten deltager i så mange stævner og kapsejladser, som ejerne kan
overkomme.
Det giver sig selv, at en så harmonisk sjægt også må være en god sejler og det er den i høj grad også.
Rigtig mange gange har "Brødrene" været vinder af Hjarbæk Sjægtelaugs årlige sejladsturnering. Adskillige
gange har den vundet "Sjægteverdensmesterskabet" og mange gange også "Venø Rundt". Sejre i "Morsø

Cup" og "Jegindø Ror Cup" er det også blevet til. – En enkelt gang
har "Brødrene" optrådt i det sydfynske og hjembragte ved den
lejlighed "Ellen Marsvins Kaffekande"
Også ved "Vinden Drar" stævnerne har sjægten deltaget. –
"Øhavet Rundt" har også været på programmet.
Mærkeligt nok er der ikke ret mange oplysninger om "Brødrene"s
historie. – At den er bygget af den navnkundige sjægtebygger
A.P.Andersen i Nøreng på Salling kan der imidlertid ikke herske
tvivl om, hvilket da også er bekræftet af de gamle på havnen i
Sillerslev. Bådebygger Andersen var kendt på hele Limfjorden
under det lidt nedsættende navn "Kittenslåeren", men det har
nok ikke været så alvorligt ment, for han var samtidig kendt for at
bygge smukke og velsejlende sjægte.
En anden oplysning fra de gamle i Sillerslev, som ganske vist ikke
har kunnet endeligt bekræftes, går på at sjægten er bygget i
1905.
At "Brødrene" også tiltaler andre end partsrederne fremgår af, at der i tidens løb er bygget flere kopier
efter de opmålingstegninger, som Leif Andersen, den ene af de "første" to ejere har udarbejdet.
Som et lille kuriosum kan vi til sidst fortælle, at der i Vorde Kirke ved Hjarbæk hænger to kirkeskibe. Det
ene er et stort flot barkskib, mens det andet er en lille ydmyg sjægt.
Det sidste kirkeskib blev hængt op i 2001, da Hjarbæk Sjægtelaug afholdt verdensmesterskab for 25.gang. –
Er det nødvendigt at sige, at sjægte-kirkeskibet er en model af "Brødrene" og at det er bygget af Jens
Bødker.
Der er ingen tvivl om, at man også i mange, mange år fremover vil kunne se og beundre "Brødrene", denne
typiske repræsentant for sjægtene på Limfjorden, dels på sin vante plads i Hjarbæk Havn og dels i
fremmede havne, men frem for alt på fjorden og på kapsejladsbanerne.
Partsrederiet "Brødrene" består af følgende:.






Søren og Grete Jensen, Hjarbæk.
Anna-Marie og Carl Jensen, Hjarbæk.
Thorsten og Jette Bjerring, Viborg.
Henrik og Lis Hvass, Hjarbæk.
Samt æresrederne: Jens Bødker og Ulla Baslund.

