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Snart er det ikke nødvendigt med en maritim rendegraver.

ALT TIL BÅDEN

www.gjoel-marinecenter.dk

Formanden
har ordet...
Vi besluttede i bestyrelsen at fortsætte traditionen med at afholde
den årlige arbejdsdag, selv om opgaverne ikke er helt så mange som i
»gamle dage«. Der var et pænt fremmøde allerede fra kl. 9.00, hvor vi
begyndte med kaffe og rundstykker
samt en lille en til næsen. Derefter
blev opgaverne fordelt og blev over
formiddagen gennemført. Det blev til
en utrolig hyggelig formiddag, hvor
bådelaugets medlemmer fik gjort
rent »Om Læ« og fik ryddet op på
pladsen. Træværket på vores terrasse
fik en gang træbeskyttelse, og vores
bøjer over Middelgrunden blev lagt
ud. Derudover blev der snakket og
fortalt et par historier og byttet adskillige løgne. Endvidere blev der under ølpausen formidlet en bådhandel
som resulterede i at ”Freja” kom tilbage til Attrup med nye ejere.
Kl. 18.00 blev vores stander hejst,
og dagen og aftenen sluttede i det
store lokale, hvor vi havde kunnet
være mange flere.
Nye ting på havnen.
Farvandsvæsenet meddelte i marts
at det ønskede at overtage vores
yderste røde bøje ved Middelgrunden. Den blev for øvrigt sat samme

Keld Agesen
Formand

dag som vi havde arbejdsdag. Så nu er
det op til jer, kære medlemmer, at få
jeres gamle kort rettet, da der kan gå
nogen tid før de officielle kort er på
plads. I kan dog gå ind på EFS for at få
den nøjagtige position på bøjen. Der
er i sammen forbindelse blevet placeret en ekstra grøn bøje for østenden af Maarbjerg Tunge.
Jammerbugt Kommune vil senere
på sæsonen udskifte træet på flydebroen, ligesom man har planer om
at ramme nogle flere pæle ned ved
tværbroen, så man derved kan få
plads til større både.
Til slut vil jeg ønske alle en god
sejlersæson, hvor sol og vind bliver
ligeligt fordelt.
Med venlig hilsen
Keld Agesen
Forsidebilledet
Snart er det ikke nødvendigt med en maritim
rendegraver.
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Besøg på

Flådestation
Frederikshavn
af Viggo Langballe

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og vinden var i sydøst
med en temperatur på omkring fem
graders varme. Jo, det var en af de
første forårsdage, set gennem bilens
vindspejl.
16 seje medlemmer fra Attrup Bådelaug havde vovet sig ud af vinter-

hiet og var mødt op til en rundvisning på Flådestation Frederikshavn.
Allerede ved MP vagten opstod de
første problemer, de var ikke blevet
informeret om besøget. Kommunikation eller mangel på samme..!
Stabsvagten som skulle gennemføre rundvisningen, var heller ikke

Skal vi borde Kongeskibet?
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ordentligt informeret, så det blev til
en improviseret rundvisning.
Første skib der skulle ses, var
Skoleskibet Danmark, og på vej dertil, passerede vi Kongeskibet Dannebrog. Det var lige kommet fra værft
og skulle nu have sidste klargøring
inden sommerens togt. Duften af ny
maling, nylakeret træ og blankpoleret
messing, jo, det er dæleme flot, det
gamle skib.
Skoleskibet Danmark var delvist
afdækket med ’’vinterfrakken’’ som
beskytter træværket mod vejrligets
ustandselige angreb.Vi kunne komme
på dæk og på forskibet. Her fik vi et
indtryk af hvor stort skibet egentlig
er, og at stålwirer, bolte og møtrikker
er af en lidt anden dimension, end vi
er vant til at håndtere på vores egne
både hjemme i havnen.
Alle skibets toiletter er placeret i
forskibet og der er tydelig forskel på
elevernes og officerernes toiletter og
baderum. På ingen af disse faciliteter
er der dog nogen form for luksus.
Som sagt var der en smule forår
i luften, men det var bidende koldt i
vinden. Så med dryppende næser og
kraverne slået godt op gik turen til
den anden side af bassinet mod et
standard-fleks-skib. Standard-fleksskibet lå på standby, og det var dejligt
at komme ombord for her var der
varme på. Straks blev kraverne slået
ned og jakkerne spændt op.
Vi fik set forskibet under dæk
med alt det isenkram der skal til for
at kanonen kan skyde. Herefter gik

turen til broen, og her var der en del
snak om, hvad de forskellige instrumenter blev anvendt til. Skipperstolen og navigatørstolen blev indtaget
af to damer, og så må vi sige at kursen var sat.
Så gik rundvisningen til maskinkontrolrummet og videre til maskinrummet midtskibs. Her var der straks to
af mændene der konstaterede en læk
ved en brændstofdyse. Der er godt
nok ikke megen plads i sådant et
maskinrum, og det var ikke svært at
forestille sig, hvordan det ville være i
søen med en del siderulning.
Stabsvagten forsøgte, om det var
muligt at komme ombord i et af de
nyeste skibe, »Esben Snare«. Desværre, kaptajnen ville ikke have nogen ombord denne dag.
Herefter sluttede turen, og vi satte kursen hjemad.
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Havnens argusøje

Havnefoged har forvandlet sig
til havneopsyn. Hvilket begreb der
emmer mest af autoritet er vel en
smagssag. En foged er en der kan beslaglægge, hvilket er meget ubehageligt, uanset hvad der bliver beslaglagt.
Et opsyn har kontrollerende funktion
og holder øje med os, hvilket kan
opfattes som indiskretion, og det er
også meget ubehageligt, men ganske
i tråd med tidens ånd: frygten for terror. Og det kan da være betryggende
nok at et havneop-syn holder øje
med suspekte personer – hvis sådanne overhovedet skulle dukke op i
vores kommunes havn.
Det splinternye havneopsyn hedder Finn Nielsen, og med bopæl på
Jagt-holmvej er han ganske lokal.
Han har 20 år på bagen som sømand
på de syv verdenshave, hvor han har
sejlet som matros og bådsmand.
I 1995 gik han i land og blev en af
Nordjyllands naturplejere. Og nu er
han vores ankermand på havnen. Her
er altså professionel ballast i form af
vand og natur.
Men hvad fik Finn til at søge jobbet som havnefoged?
- Jeg ville gerne tilbage til vandet.
Det er et frit job, og det har jeg det
godt med.
- Og dine arbejdsopgaver?
- I Haverslev er der kun tale om
opsyn. I Attrup og på Gjøl handler
det om reparation og vedligeholdel-

se og selvfølgelig opkrævning af havnepenge fra de både jeg ser stævne
ind.
- Ja, for de både kan du jo ikke holde
øje med hele tiden. Og her er noget vi
attrupsejlere ser frem til: Faste tidspunkter hvor havnefogden kan træffes.
- Her i Attrup vil jeg komme to
gange om dagen. Første gang fra
klokken 7 til 10.30 og om aftenen fra
18.30 til 21.00
Vi siger velkommen til Finn og ønsker ham god arbejdslyst. Finn kan
træffes på telefon 41 91 11 69.
Red

Finn Nielsen
Havnefoged, tlf. 41 91 11 69
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Jorden halvvejs rundt i en
30-fod’er

Det er lørdag den 16.
februar, og formanden står
i døren til Multimediehuset og byder hver enkelt
velkommen. Her er der
stil på drengen. Indenfor
er der lys på bordene, og
godt 30 sejlere sidder i
tusmørket og venter på
eventyret.
Hans Kokholm skal fortælle om sin sejltur Jorden
rundt. Der er udstyr i setup’et. Landkort er hængt
op, nationernes flag vajer ikke fra toppene, men fra loftet og et avanceret lysbilledshow introduceres med en skreven redegø-relse for, hvad vi kan vente
os. Halvvejs inde i foredraget serveres kaffe, kager og lagkage. Derefter er
Kokholm parat til at besvare spørgsmål. Din udsendte forlod lokalet efter tre
en halv time.
Vi kom ikke hele Jorden rundt, og eventyret udeblev.
bs

Miljøet
Vi kan glæde os over at vores havn er så renskuret at den igen i år
kan gøre sig fortjent til Det blå Flag.
Dette vil blive sat Grundlovsdag den 5. juni, og sejlerne opfordres
til at være til stede og bivåne begivenheden.
Red
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PR-fremstød for turismen i
Nordjylland
Kom kortklippet til Nordjylland
at ikke blæsten skal give dig blodrøde striber i ansigtet
og husk at alt falsk skæg blæser bort.
Oplev den betydelige besparelse på brændstofbudgettet
når du fræser af sted med 100 kilometer i timen i medvind.
Spis din frokost på en hvilken som helst fortovscafé
og se pålægget forsvinde i stormen.
I Nordjylland har vi ikke evig sne
vi har evigt vand
Rid din lejede kano
på bølgetoppene af de oversvømmede marker
og deltag i vandpolokonkurrencerne i Løgstørs gader.
Få del i det stolte syn når lystsejlerne på Limfjorden
kommer i havn med flænsede sejl
hvis de da ikke er gået på grund
på grund af kulingens blanden sig i navigeringen
Hvis sejlene derimod er fit for fight
vil du med stiv kuling på 22 sekundmeter på plat læns
flytte dig 12 meter i sekundet.
Det svarer til en fart på 23,3 knob.
Oplev landet fra en højde af 300 meter i gondolen
på en halv kvadratmeter stor plandrage.
Undgå gennemtræk hvis du ikke vil have flyttet sofaarrangementet.
Nordjylland, landet hvor huse med bliktag
ligner opskrællede konservesdåser.
Kom til Nordjylland, Danmarks tundralignende landsdel
med de eventyrlige oplevelser.
Nordjylland, Danmarks svar på Kap Horn.
Bjarne Segefjord
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Jørgen Klug * Brovst

PUR TEKNIK A/S

Tlf. 98 23 08 00•Fax. 98 23 08 01

Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark

Jernbanegade 1• 9460 Brovst
E-mail: post@brovst.estate-maeglerne.dk
Formidler af fast ejendom
finansiering og forsikring

Phone (45) 98 23 37 00
Fax
(45) 98 23 37 60

Yachtflagets
historie

Der er ikke frynsegoder i form af
reducerede havnepenge eller skibsafgif-ter forbundet med at føre dette
flag. Yachtflaget fulgte ejeren og ikke
båden. Når derfor en båd skiftede
Ifølge – som det hedder – Aller- ejer, måtte den ny ejer søge om tilhøieste resolution af d. 15. August ladelsen. Den-ne tilladelse i form af
1865 blev der givet tilladelse til at et dokument skulle altid findes omlystfartøjer agter eller i masten måt- bord og på forlan-gende af relevant
te føre orlogsfar-tøjernes flag, det myndighed forevises. I 1957 bortfaldt
populært kaldede splitflag. Det var imidlertid pligten til at søge om tilladet de stolte linieskibe og fregatter delse. Og nu fører vi alle yachtflaget
somme tider i de drabelige søslag gik uden dikkedarer.
ned med, og som de strøg for at tilHvor stort flaget skal være er der
kendegive at de overgav sig. Lystfar- ingen regler for, men nok anbefalintøjernes flag skulle i øverste firkant ger. Og disse er:
nærmest stangen forsynes med bogOp til 20’ båd: 60 cm / op til 25’
staverne YF i guld. Intet andet metal
båd: 80 cm / op til 30’ båd: 100 cm /
er gangbart her. Klart nok skulle man
op til 35’ båd: 125 cm / op til 40’ båd:
søge om tilladelse til at føre fla-get,
150 cm
og man ansøgte Marineministeriet.
… og så er bådene vist heller ikke
Ansøgningen skulle forsynes med et
større
i Attrup Havn.
stempelmærke til en værdi af 65 øre.
bs
Det synes ikke af meget, men for 143
år siden kunne man få en del brændevin for det beløb. Ansøgningen
skulle vedlægges det pågældende fartøjs målebrev eller nationalitets- og
registre-ringscertifikat.
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- til gæstesejlere...
Ét er et søkort at forstå … et andet skib at føre!
Således lader Ludvig Holberg sin
politiske kandestøber småfilosofere
over forskellen på teori og praksis.
Og helt konkret er dette stadig god
latin på bjerget.
Nu har Attrup Bådelaug virkelig
lagt sig i tovværket for at gøre indsejlingen til havnen nem og overskuelig.
Alligevel er der stadig danske sejlere
som ømmer sig over besværlighe-

derne eller som ikke anduver havnen.
Det interessante er at gæstesejlere
fra andre nationer ikke har besvær
med at komme ind.
Forklaringen er enkel: Gæstesejlerne har investeret i opdaterede søkort. Det er danskerne for nærige til.
Red.

Se forøvrigt på www.attruphavn.dk.
På forsiden er der et link: Søkort - Sådan finder du til Attrup havn.
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Træværksbeskytteren
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Attrup Bådelaugs bestyrelse

Keld Agesen
Tlf. 98 23 20 10

Hans F. Johnsen
Tlf. 40 62 00 93

Formand

Ladepladsansvarlig

Bernhardt
Petersen
Tlf. 98 23 32 10
Kasserer

Bjarne Segefjord
Tlf. 98 23 61 64

Henning Thorsen
Tlf. 98 23 82 79

Redaktør af Svanen

Næstformand.

Jan Levison
Tlf. 98 23 84 86

Viggo Langballe
Tlf. 98 23 81 73

Kranansvarlig

Havnefoged

Finn Nielsen
Tlf. 41 91 11 69

Attrup Havn
Ladepladsen 8
9460 Brovst

Attrup Bådelaugs mail-liste...
Keld Agesen..................................................
Fin Torp..........................................................
Bjarne Segefjord..........................................
Hans F. Johnsen............................................
Henning Thorsen.........................................
Egon Heising.................................................

keld@agesen.dk
lilli-torp@mail.tele.dk
bjarne.segefjord@mail.tele.dk
hans.johnsen@mail.tele.dk
vip.cypercity.dk
kheising@acnord.dk
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Chr. Guldhammer Jensen a/s
Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00
Fax. 98 23 11 23

MATHIS VÆRFT A/S

BÅDEBYGGERVEJ 7 – TLF. 98 12 05 50 – AALBORG
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Alt i...

Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Østergade - 9460 Brovst
Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20

Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Poul Johansen
Ejendomsmægler
Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

Søndergade 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 33

Jernbanegade 2 - 4
9460 Brovst . 98 23 10 60

Jernbanegade 31 • 9460 Brovst

Tlf. 98 23 30 00

Brovst
Kirkegade 1 • 9460 Brovst
Tlf.: 96 44 01 44
E-mail: 9460@nybolig.dk

BROVST TÆPPER
& GARDINER
Jernbanegade 25
9460 Brovst

98 23 25 00
14
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Jernbanegade 12 - 9460 Brovst - Tlf. 98 23 13 66

EDC Mæglerne
Morten Brix
Jernbanegade 8 - 9460 Brovst

Brovst Malerfirma
Svend E. Myrup ApS
Terndrupvej 81

Telefon 98 23 24 44 • E-mail: 946@edc.dk

Åbningstider:
Hverdage kl. 9.00-17.00. Lørdage kl. 10.00-13.00
Telefon svarer også aften og weekend

Ingen
søforklaring...
- man handler
da hos...
Jernbanegade 17 • 9460 Brovst • Tlf. 98 23 10 41

Sprøjtelakering og
afslibning af gulve

Tlf. 98 23 22 70

Alt i EL på båden...
		
		

Kølebokse • Varme • Pumper •
Batterier • Solceller • Ladeapparater

		

Salg, service og installation
Stort lager af rustfri skruer og bolte

		

Aut. el-installatør

		

Bohrsvej 2 • 9460 Brovst • Tlf. 98 23 20 10

		

Agesen EL-teknik Aps
Som egnens lokalbank
véd vi, det er vigtigt
med støtte til
foreningslivet

- læs mere på www.ebh-bank.dk
»Svanen« udkommer igen medio sept. ’08 - Deadline for artikler er primo sept. ’08

