Svanen

Alt i El på båden •••

Nr.3 . September 2009

Køleb?kse • Vorme • Pumper •
Bottener • Solcelle r • Lodeopporoter
Salg, service og installation
Stort loger af rustfri skruer og bolte
Aut. el-installatør

Agesen EL-teknik Aps
Bohrsvej 2 • 9460 Brovst • Tlf. 98 23 20 10

S o ~ e~nens lokalbank
ve d V I , det e r vigtigt
m e d støtte til
foreningslivet

ebh

I bank
egnsbank

- læs mere

han

på www.

,

a/s
herred
-

»Svanen«udkommer igen' Januar, I O - Deadlinefor artikler er primo dec.'09

I

\

\

~

<; ~

SV~NEN

,
Hans F.Johnsen
Næstformand

ø\JMARINE CEN?,

@

082775"\.~
Limfjordsgade 44
Gjøl - 9440 Aabybro
www.gjoel-marinecenter.dk

På denne spalteplads plejer formanden at udbrede sine velformulerede
kommentarer til den nys overståede
sommer. Men i skrivende stund er
hr. formanden stadig travlt beskæftiget med at sejle de skotske farvande
tynde, og så overgår vikariatet ifølge
Svanen's redaktør automatisk til den
helt uskyldige næstformand.
Og hvad skal vikaren så skrive om?
Hvis det skal være det første der falder mig ind, må det være noget om
det såkaldte sommervejr i år. Det
dårligste i mands minde, tror jeg,hvis
vi taler om de tre uger i industriferien. Når der ensjælden gang var ophold mellem regn og byger,stod vindmåleren på stiv kuling og flagstangen
foran klubhuset lagde sigfaretruende
ned på den ene side, spændt som en
Jo det var en rigtig sommer - måske
flitsbue.
nok for garvede bådfolk, som elsker
at sidde og fryse i meterhøje bølger,
men bestemt ikke for os andre mere
almindelige fritidssejlere, som helst
vil hygge os med solskin ombord og
en let brise agten for tværs.

For Marie's besætning, blev sejlersommeren 2009 nærmest en lille
katastrofe. V i missede den pæne forsæson på grund af maskinproblemer,
og da vi rigtig skulle tage revanche i
industriferien, fik vi det dårlige vejr,
der med stor præcision fortsatte
lige indtil den første arbejdsdag efter
ferien. Så skinnede solen selvfølgelig
fra en skyfri himmel!
Det siges, at det at have båd er
som at stå under den kolde bruser
og rive tusindlapper i stykker. Det vil
Marie's besætning gerne skrive under
på, for i år gik vores længste tur kun
til Gjøl, hvor vilå en enkelt nat, inden
vi skyndsomst vendte tilbage til Attrup mellem to dygtige byger.
Nå, men man er vel rigtig sejler, så
om nogle måneder er alt det negative glemt, og en dejlig nysejlersæson
kommer i sigte. På det tidspunkt er
formanden nok også tilbage på denne
plads med mere positive synspunkter
og langt bedre vejrudsigter.
Tak for ordet, og Hurra for den
danske sommer!

3

\
\

~
<; ~

SVIINEN

~

<; ~

SVIINEN

Noget om fordomme til søs
Det er tidligt på sæsonen, og Limfjorden viser sig fra sin bedste side.
Solen skinner, og Marie er på vej hjemad mod Attrup, godt fyldt op med børn,
børnebørn og højthumør.
Vejret er
dejligt, men vinden mangler. Godt man
har den lille en-cylindrede under dæk,
så man altid kan komme hjem, uanset
om det blæser eller ej.
På et tidspunkt får nogen iden vandglade familie lyst til en dukkert. Skipper
stopper maskinen, og gæsterne hopper i baljen.
Efter svømmeturen, starter vi igen og så går alarmen! Motortemperaturen
er kommet op i det røde felt, og der
kommer absolut ingen kølevand fra udstødningen. Gode råd er dyre, for hvordan får vi nu bjærget skib, besætning
og gæster sikkert i havn? Ringer man
til Falck? Kalder man Lyngby? Og er
der ikke noget med, at man skal betale
uhyrlige summer i bjærgeløn? Skipper
forudser allerede mareridtet bryde ud
i lys lue.
Eneste båd i sigte er en speedbåd
med et par unge mennesker ombord.
Skippers humør er på nulpunktet, og
hans fordomme for sådan en cocktail
står allerede lysende klart ihans hoved:
Det er uden tvivl søgående fartbøller,
hvis eneste formål med sejladsen er
at genere almindelige lystsejlere med
brølende motorer og kæmpemæssige
hækbølger. Dem får man garanteret
ikke hjælp af. Sikkert kun en hånlig latter og "Det må du selvom, bessefar!"
Men hvad sker? Kommer de ikke
stille og roligt sejlende op imod os og
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tilbyder deres assistance? Vi forklarer
hvad der er sket og spørger forsigtigt,
om der måske er mulighed for en trosse og et slæb til Attrup?
Jo selvfølgelig, men måske har jeg
et bedre forlag, siger den ene og hopper behændigt ombord på havaristen.
- Lad migførst prøve at se på maskinen,så I måske selv kan sejle i land.
Efter en halv times anstrengelser må
han desværre give op. Det er ikke bare
en defekt impeller eller sådan noget.
Skaden er større og det forhåndenværende værktøj for begrænset til selv en
midlertidig reparation.
- Så trækker vi jer bare hjem til Attrup i stedet, lyder det.
Langsomt men sikkert går det mod
havnen, og da vi endelig er bugseret
frem til vores bås, vil de unge mennesker ikke høre tale om betaling. Heldigvis lykkes det alligevel skipper at
klemme et par sedler over i hånden på
dem, så der i det mindste blev noget til
benzinen.
Vi fik aldrig nogen navne, så hvis de
læser dette, vil vi gerne sige mange
tak for hjælpen og fordi skipper slap af
med en tosset fordom om unge mennesker i smarte speedbåde.
Hans Johnsen,
skipper på Marie af Attrup
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Logbog fra Skotland
af Keld Agesen
Mai/, 10.juli 09 kl. 21.51 lokal tid
Hej med jer! Jeg har nu fået skiftet
besætningen ud. Bjarne og jeg havde
en fantastisk tur over Nordsøen, hvor
vi flere gange oplevede delfiner, som
legede omkring båden. Humøret stiger
automatisk flere grader, når man ser
sådant et stunt.
Vi havde en flot tur på Caledonian
Canal, hvor vi passerede Loch Ness,
Loch Oich og Loch Lohmon. Vi så ingen ting til Nessie
Jeg tog toget fra Oban til Edingbourgh, hvor jeg hentede Vanda. Togturen tog fire timer hver vej, hvor vi
kørte gennem Det skotske Højland.
Lige nu ligger vi i Oban. Vi skal de
næste 14 dage deltage i "The Classic
Malt Cruise", som vi starter på om søndagen. Så har vi fem dage til atnå op til
øen Skye, hvor vi skal besøge Tallisker
Destillery. Her er der fællesspisning og
fri bar samt underholdning med skotsk
folkemusik. Turen slutter på øen Islay,
hvor vi skalbesøge destilleriet Lagavullin, hvor vi slutter cruiset med en aften,
hvor der bliver serveret alt godt fra havet. Der deltager cirka 100 både fra
mange nationer. Vi bliver omkring seks
danske både. Folkene herovre i Skotland er utroligt imødekommende og
hjælpsomme og besidder meget stor
humor.
Vores planer derefter er nok at sejle
ned til Belfast i Nordirland og derefter
videre til Dublin.
Med venlig hi/sen
Vanda & Keld
6

Mai/, 16.august 09 kl. 18.33 lokal tid
Mark Twain skrev engang: "Twenty
years from now, you will be more dissapointed by things you did not do, than
things you did do. So, throw off the bow
lines, sail away from the safe harbour,
catch the tradewinds in your sails. Explore, dream, discover." (Tyve år fra
nu vil du blive mere skuffet over det,
du ikke gjorde end over det, du gjorde.
Derfor: Lad trosserne gå, sejl væk fra
den trygge havn, fang handelsvindene
i dine sejl. Udforsk, drøm, gå på opdagelse. ((Tradewinds er her direkte
oversat. Termen dækker den kraftige
vind, som altid blæser mod Ækvator fra
enten sydøst eller nordøst. Red.))
Nå - slet så store ord vil jeg ikke
bruge, men indtil nu har oplevelserne
været fantastiske.
Videltog som før nævnt iThe Classic
Malt Cruise, hvor vi traf utroligt mange
søde og interessante mennesker. Vi
blev godt beværtet på de tre destillerier, vi besøgte, men ædruelighed er så
småt vendt tilbage.
Efter Skotland sejlede vitil Belfast,
en flot og ordentlig by, ja man skulle
ikke tro, at det var mindre end 10 år
siden de gik og futtede bomber af hver
anden dag. Alt fungerede, selv togene
gik til tiden. Efter Belfast sejlede vi til
Dublin, hvor vi havde besøg af Jan
og børnene. Det var noget, der livede
Vanda op.
Siden var vi rundt påsydkysten af
Irland. Derfra havde vi 26 timer over
til Scillyøerne. Det var en sejlads på
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kanten af Atlanten, hvor vi fik lidt vind.
I mere end 18 timer loggede vi otte
knob.
Scillyøerne var en god oplevelse.
Her er meget frodigt, næsten tropisk
plantevækst. Og så er der smukke

SV~NEN
sandstrande mellem flotte klippeformationer.
Lige nu ligger vi i Falmouth i Cornwall og afventer næste træk.
Med venlig hilsen
Vanda & Keld

Ilæ for fællesudflugten
Sidste lørdag i august samledes en
lille flok skeptikere på havnen klokken
0900. Et par stykker sluttede sig til flokken. Vinden gik 12 meter i sekundet,
og byger trak deres våde gardiner over
Limfjorden. Kunne man ikke have det
mindst lige så hyggeligt ved en sejlads
til "Om Læ"? Og sådan blev det. Ved
18-tiden var 12 mødt op, og der blev
grillet, spist og skyllet efter. De mest
udholdende brød først op ved midnat
- nøjagtigt som det ville være sket i en
hvilken som helst anden havn.

Det er anden gang i denne
redaktørs regeringstid, at fællesudflugten ikke kom længere end til "Om Læ".
Måske er der ved at udvikle sig en tradition. Måske skulle vi flytte fællesudflugten til forsommeren, hvor vejret i et
par år har været mere fremkommeligt.
For ligefrem at skrotte den! - det ville
betyde et kulturelt tab.
bs
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Standerhejsning
For længe siden blev det forår, og
bådene kom i vandet. Og så var det op
med standeren. Enkelte husker sikkert
begivenheden. Måske husker de også,
at Bentes forplejning var i top.
Men måske er det, der huskes
bedst, musikken. Aldrig har flere musikere spillet op til mad og dans i Attrup
Bådelaug. Hans Johnsen havde organiseret 10 musikere, hvoraf han selv
var en af dem. Besætningen bestod af
tre violiner, to altfløjter, en klarinet, et
accordion (maveorgel), to guitarer og
et klaver. Vi forventer, at Hans til næste
standerhejsning kommer med et symfoniorkester.
De
10 musikanter kalder sig Brunderspillemændene. Oprindelsen til det-
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te navn er opmagasineret i historiens
mørke, men redaktionen famler videre
i jagten på kilden. Hans Johnsen oplyser, at Lokalhistorisk Arkiv i Brønderslev er sat på sagen. Så vi kan sige:
Opklaring følger.

Sidste nyt før
redaktionens
slutning
Og her er så opklaringen:
De brundermusikanter er gået omkring 1600 år tilbage i historien og taget navnet efter en høvding ved navn
Brunder. Vi er tilbage i folkevandrings-

Arbejdsfrokost

ken 09.00til fælles arbejdsdag på havnen, før standerhejsningens festmiddag skulle indtages. Der blevgået til
den med alt det forefaldende arbejde,
som samler sig i løbet af et år. Formanden udtrykker begejstring overden entusiasme, som udvises af bådelaugets
medlemmer.
Red.

tiden, og Høvding Brunder kom sammen med sine stammefrænder fra
Polen. De kan være blevet fordrevet,
men også klimatiske forholdkan forklare deres vandring. Flere steder har
man fundet deres efterladenskaber,
bl.a. ved en boplads i kanten
ved Store Vildmose sydvest
for Brønderslev.
Så ikke alene har Brunderspillemændene taget navn
efter en høvding fra Polen;
samme høvding har givet ,
Brønderslev sit navn.
Næste gang vi eventuelt
inviterer Brunderspillemændene, vil vi bede dem om at
spille moderne dansemusik
på lurer.
- Efter recepten arbejde
først, fornøjelse
bagefter
mødte en god håndfuld arbejdsduelige søfolk op klok- Fra arbejdsdagen

9

\

\

~
<;

j

SWINEN

en løsning. Det kræver blot et bestyrelsesmøde.
Cafeteriet på havnen har i flere år
været smertensbarnet. Smerten indledtes, da pølsemanden fra Brønderslev sprang fra kontrakten efter kun en
måneds virksomhed. Så meldte Købmandsgården sig som medarbejder og
sendte Svend Erik og Lisbeth som varetagere af cafeteria og havn. Men her
strandede samarbejdet på personlige
problemer og manglende supervision.
Så drev Lise cafeteriet i to sæsoner
med sin mand som havnefoged. Der
var tryk på kedlen den første sæson
med frokostjazz og stegte ål, men i anden sæson gik det ned ad bakke. Så
kom Bente på, menhun holdt så kun
en sæson.
Lille mand, hvad nu?
Jammerbugt Kommune vil gerne
markedsføre sig som en kommune,
der lægger vægt på turismen. Til lejligheden er der opfundet et nyt begreb:
oplevelsesøkonomi. Det lyder jo meget smart. Men meget ofte er der ikke
nogen oplevelse,fordi der ikke er økonomi (i skidtet). Så er receptenat der
må investeres, før der kommer profit.
Løsningen på Attrup Havns problemer
ligger således lige for.
Kommunen ansætter til en rimelig
hyre en cafeteriabestyrer, der bemyndiges til at ansætte hjælpere ved spidsbelastninger.Stillingener i
hvertfald
en fuldtidsstilling. Arbejdsbeskrivelsen
skal omfatte cefeteriets åbningstider
og antallet og arten af specialarrangementer, f.eks. hver lørdag i måneden
i sæsonen. Yderligere skal rammerne

Bestyrelsen for Attrup Havn medvirker
gerne i forhandlingerne om en sådan
ordning. Kommunen vil sikkert synes,
at det er et godt forslag, men enhver
kan æde alle sine hatte på, at det er
der ikke penge til. Det har altid været
vanskeligt at slippe ud af fattiggården.
Red.

. tllaæstesejlere •••
Et 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 sigitovværket for at gøre indsejlingen til havnen nem og overskuelig.
Alligevel er der stadig danske sejlere

som ømmer sig over besværlighederne 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.

Se forøvrigt på www.attruphavn.dk.
På forsiden er der et link: Søkort - Sådan finder du tilAttrup havn.
-
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for annoncering fastlægges i e t budget.
Hvad der kommer i cafeteriets kassen,
ryger selvfølgelig i kommunens kasse.
Det eneste, der kan garanteres - deførste år - er røde tal på bundlinjen. Men
med det rette menneske på posten vil
Attrup Havn kunne føre sig frem som
en af de ypperste havne i Limfjorden.

Status over en fiasko
Hvad der gives udtryk for i denne artikel, står ene og alene for redaktørens
regning. Synspunkterne har ikke været drøftet på et bestyrelsesmøde, idet
et sådant ikke har kunnet finde sted
på grund af formandens langturssejlads og bladets deadline.
Havnefogden Finn Nielsen oplyser,
at sæson 09 meget minder om sæson
08. Selv føler han, at han harfået bedre
fod på opgaverne, men på spørgsmålet om driften af cafeteriet henviserhan
til sin tavshedspligt. Og den skal selvfølgelig ikke fratages ham. Men sagen
synes omgærdet af dramatik.
Forpagteren Bente Norge siges at
have opsagt forpagtningsaftalen med
Jammerbugt Kommune. Uheldigvis indeholdt denne aftale ikke bestemmelse
om cafeteriets åbningstider. Og som et
medlem af bådelauget udtrykker det:
"Der har stort set kun været faste lukketider." Det er gået ud over Attrup
Havns omdømme. Den er ikke værd at
besøge. Man kan end ikke købe en is
til ungerne.
Bente Norge driver også cafeteriet
Kilden i Brovst. Et skilt på døren meddelte ferie i uge 32. Dette skilt blev udskiftet med skiltet ferielukket. Men ikke
hvor længe. Det har ikke været muligt
at kontakte Bente telefonisk.
på kommunen bekræfter man, at
forpagtningsaftalen er opsagt til udløb
per 31. december 09. Men allerede
nu er cafeteriet på havnen ryddet for
inventar. Det betyder, at vi ikke skal
regne med, at Bente kan stå for maden
til afriggerfesten lørdag den 24. oktober. Men bestyrelsen skal nok finde på
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BROVST TØMMERHANDEL
Tømmerpladsen 1,9460 Brovst
Tlf: 9823 1344 - Fax: 98232729
E-mail: brovst@xl-brovst.dk

KeldAgesen
Tlf. 98 23 20 10
Formand

HansF.Johnsen
Tlf.40 62 00 93
Næstformand

Viggo Langballe
Tlf. 98 23 81 73

HenningThorsen
Tlf. 98 23 82 79

Bernhardt Petersen
Tlf.9823 32 10

Kasserer

Havnefoged

Bjarne Segefjord
Tlf.98 23 61 64
Sekretær for
bestyrelsen og
redaktør af Svonen

Martin Helledie
Tlf.98 23 62 69
Kranansvarlig

Ceste Træ AIS • din lokale tømmerhandel
Holstebro
Hurup
NykøbingM

96100899
9795 1 6 7 7

9771 1010

Thisted
Løgstør
Fjerritslev

mellem hav og fjord

9 7 9 2 3 3 11

Brovst

9867 1 8 0 0

Hun e

99505300

Løkken

9 8 2 3 13 4 4
982492 33
98991033

Chr. Guldhammer Jensen a/s
Finn Nielsen
Tlf.41 91 1169

Dyrlægegården
Kirkegade 74 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 00
Fax. 9823 11 23

F"RA

GEDSER TIL SKAGEN-

AT H IS
KeldAgesen
Bjarne Segefjord

VI STAR pA 'PINDE"
FORDIG!

Din lokale
tetalleverandør

KLARER SAGEN!

keld@agesen.dk
segefjord@segefjord.dk

hans.johnsen@mail.tele.dk
Hans F.Johnsen
henningthorsen@vip.cybercity.dk
HenningThorsen
Viggo Langballe
ann-viggo@events.dk
Bernhardt Petersen....................................tella@po.dk
Martin Helleie
em@ 10mb.dk
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Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Nordea-

billigt

- 9460 Brovst

Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20
Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Jernbanegade 12 - 9460 Brovst - Tlf. 98 23 13 66

Poul Johansen
Ejendomsmægler
Jernbanegade 31·9460 Brovst
Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 I I 30

Søndergade I
9690 Fjerritslev
Tlf. 982130 33

~KASSEN

Vendsyssel

Tlf. 98 23 30 00

~

WEISS
SuperBest

EDe

Jernbanegade 2 - 4
9460 Brovst. 98 23 10 60

~

EDe 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

Abningstider:
Hverdage klo9.00·17.00. Lørdage klo1000-13.00
Telefon svarer også aften og weekend

Jørgen Klug * Brovst
Jernbanegade

l' 9460 Brovst

Tlf. 98 23 08 OO·Fax. 98 23 08 01
E-mail:

•~~te'

Phone (45) 9 8 2 3 3 7 0 0
Formidler af fast ejendom
finansiering
og forsikring

Ingen
søforklaring

...

Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark

post@brovst.estate-maeglerne.dk

-.mægk,"'
14

P U R TEKNIK A/S

Fax

(45) 9 8 2 3 3 7 6 0

- man handler
da hos ...

Sprøjtelakering og
afslibning af gulve

Tlf. 9823 22 70

