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Martin
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Sommeren går på hæld, og sejlersæsonen
er snart forbi! Efter det koldeste forår siden
1996, havde vi en varm og god juli måned.
Antallet af gæstesejlere var pr. 18. august
243. Det er en stigning på 71 både i forhold
til samme periode sidste år.
Vi – kassereren og undertegnede – er inviteret til et årligt bruger møde med Jammerbugt Kommune medio oktober måned,
hvor vi bliver orienteret om evt. nye tiltag
vedr. havnen. Vi fremkommer med vores
ønsker, og såfremt der måtte være spørgsmål/emner fra Bådelaugets medlemmer,
der ønskes drøftet ved dette møde, skal
materialet fremsendes til formanden senest
30. september.

Formandsord...
mer til brug ved hensættelse af båden på
pladsen. Når der foreligger mere konkret
herom, vil bådelaugets medlemmer naturligvis blive informeret.
Ris og ros fra medlemmerne modtages
fortsat gerne. Idéer til eventuelle arrangementer til afholdelse henover efteråret og
vinteren efterlyses også.
Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig
god sensommer.
Venlig hilsen
Martin Helledie

Kommunen overvejer pt. nummerering af
pladser på vinteropbevaringspladsen, således at hvert medlem får tildelt et num-
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Morgenmad i Amtoft ... frokost i
Ejerslev... middag på Fur...
I begyndelsen af juni tog redaktøren hul
på sejlersæsonen med en hyggelig rundtur i den nære Limfjord sammen med
sønnen Lars fra København. Det blev
en rigtig far/søn oplevelse med masser
af kvalitetstid for begge. Her er et par
uddrag fra logbogen.
Onsdag den 5. juni: Amtoft
Vi har lastet Marie med rent sengetøj, rødvin og »nødrationer« fra mor Karens herlige køkken, og skal lige til at kaste fortøjningerne, da en større delegation triller ind
på parkeringspladsen. Det er borgmesteren
med følge, der ankommer for at hejse det
blå flag over havnen, så vi udsætter afrejsen en halv times tid og overværer seancen
i selskab med den til lejligheden gratis uddelte pilsner.

ger os sikkert ud af havnen - dog først efter
de sædvanlig problemer med at manøvrere.
Marie er født med den uheldige skavank, at
skruen sidder oven over rorbladet, så hun
lystrer kun når man er oppe i styrefart, uanset hvor meget skruen pisker rundt. Hold
kæft, hvor er jeg misundelig på alle andre,
der kan vende og dreje på en frokosttallerken.
Vinden er som sædvanlig i vest, så turen
ud til Løgstør bredning foregår per motorkraft, da vi er for dovne til at krydse i den
smalle sejlrende. Men da vi først er ude i
bredningen, drejer vi mod mordvest, og så
kommer det allerbedste øjeblik for enhver
med sejlbåd: motoren slukkes og vinden
tager over. Vi hejser storsejlet og ruller genuaen ud i fuld længde - og så skal jeg love
for der kommer gang i tøsen. Amtoft, here
we come!
Ved 18-tiden anløber vi planmæssigt Amtoft Havn. Vi er ved at være lidt brødflove,
så vi glæder os til at varme den medbragte
aftensmad i det nye klubhus, men ak, huset
er ikke færdigt, køkkenet er taget ned, så vi
trasker tilbage til Marie og tænder blusset
i det lille pantry ombord. Første dag slutter
med et herligt måltid mad og en lille aftentur inden vi tørner ind.

Far og sø skåler på en god tur
Nå, men af sted kommer vi. Den 1-cylindrede Yanmar starter som et skud og brin3

Torsdag den 6. juni: Ejerslev og Fur
Vi vågner op til et pragtfuldt solskinsvejr
og en let vind, der passer perfekt til den
planlagte rute ned langs østkysten af Mors.

Planen er at spise frokost i Ejerslev og aftensmad i Fur havn, og vi driver nærmest
derned ad med afslappende 3-4 knob og en
skyfri blå himmel over os.
På vejen kommer vi forbi en lille ø på bagbords side - ubeboet af mennesker, men til
gengæld fyldt med flere hundrede sæler, så
vidt vi kan tælle. Vi vil godt lidt tættere på
for at nyde det flotte syn, så vi lister forsigtigt indad med behørigt kig til dybdemåleren. Og vi bliver rigeligt belønnet. Aldrig
før har vi set så mange sæler og sælunger

De er nu så gæstfrie i Ejerslev
På vej mod Fur viser vejret sig stadig fra
sin allerbedste side, så vi sætter selvstyreren til og planter os dovent på fordækket. Her får vi os en rigtig søn-til-far snak,
mens vi nyder den flotte natur der langsomt
glider forbi. Og minsandten om ikke teknikken virker: Marie har fulgt kursen korrekt, og vi finder uden problemer ind i en
ledig bås i Fur havn.

på eet sted.
Ejerslev havn - en lille perle
Lidt over middag ankommer vi til Ejerslev
- en fantastisk lille perle af en havn, som
den ligger der badet i solskin. Besøg denne
havn, hvis I ikke allerede har været der!
Det er et pragtfuldt sted. Og så er der en
lille cafe-kiosk, hvor de serverer Limfjordens bedste frokost-hakkebøf med rugbrød
og spejlæg.

Marie på plads i Fur havn

Vi bænker os øverst på terrassen og nyder
den fantastiske udsigt over havn og hav,
mens cafe-fatter bringer det herlige måltid.
Vi kan næsten ikke løsrive os, men vi skal
jo videre, så vi sætter sejl igen og genoptager rejsen mod syd.

I havnekontoret er der en automat, der siger spar-to til alt hvad jeg tidligere har set
før af betalingssystemer. Man taster det
man har brug for - f.eks. havnepenge og
varmt bad - og ud af automaten kommer
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der et Dankort-lignende magnetkort og
et selvkæbende mærkat til båden. Kortet
giver adgang til bad og opholdsstue, og når
man så skal hjem igen, putter man kortet i
automaten igen. Så trækker den det beløb
man har forbrugt, og hvis man har betalt
for meget fra starten, giver automaten tilbage i klingende mønt. Se, det er smart
og ikke så lidt hyggeligere end en sur havnefoged, der banker på lukaf’et tidligt om
morgenen.
Fredag den 8. juni: Livø
En ny dag venter. Vejret er stadig med os.
Hvilket utroligt held så tidligt på sæsonen.
Vi står ud af Fur havn og smutter lige akkurat forbi den krydsende færge til fastlandet.
Kursen er sat mod Livø, som vi forventer
at anløbe ved frokosttid.

hæver vores fyldte snapseglas og udbringer en kollegial skål og hilsen fra Attrup.

Livø frokost

Rollerne ombord er fordelt på forhånd.
Farmand passer sejlene og sønnike tager
sig af rorpinden, som havde han aldrig
lavet andet. Til daglig er han professionel musiker i hovedstaden, men har revet
nogle dage ud af den travle kalender for
at ledsage farmand på en bette sejltur i det
mørke Jylland - efterlandende en grædende kone og to uskyldige børn derhjemme
imens. Jamen, er det da ikke bare rørende,
tænker den gamle og bliver helt varm om
hjertet.
Så ligger Livø Havn pludselig til bagbord,
og vi styrer ret ind og finder en plads på
langsiden, hvor vi kan lægge til. Hurtigt
op til tissehuset og tilbage til båden, hvor
endnu en herlig frokost nydes i strålende
solskin. Et par kæmpestore gæstesejlbåde
har også fundet vej til stedet, og deres besætninger kigger så vidt vi kan se misundeligt ned på vores veldækkede bord. Vi kan
selvfølgelig ikke stå for fristelsen, så vi
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Efter det korte men dejlige ophold på Livø,
starter vi på sidste ben af sejladsen op til
Løgstør Rende og derefter ret øst mod
Attrup. I renden møder vi den sædvanlige
sandpumper, der tålmodigt kæmper med
at holde sandbunden nede på forsvarlige
dybde til gavn for de større skibe. Marie er
lige glad. Hun behøver kun 1,20 meter for
at holde kølen fri.
Vejret er i mellemtiden begyndt at skifte fra
det sublime til det dårligere. Det trækker
op til regn, og vinden er taget til. Det genere dog ikke os, for med den friske blæst
ret ind fra agter bliver vi nærmest blæst til
Attrup. Og netop som vi styrer ind i båsen,
starter regnvejret. Et par herlige sejldage er
slut, og far og søn kan se tilbage på en dejlig oplevelse i godt selskab med hinanden,
uden forstyrrende elementer som f.eks. koner, børn og hunde. Vi stikker hinanden på
næven, og et par timer senere er sønnike på
vej hjem til staden med Norwegian.

Efterskrift
Lars er ivrig fotograf, så han har benyttet
turen til at kreere en lille sød filmstump,
som Alex venligst har lagt ud på vores
hjemmeside. Se den og forstå!
Efter-efterskrift
Denne artikel er skrevet til erstatning for
de indlæg som jeg desværre (endnu) ikke
har fået fra mine kære sejlerkolleger i Attrup. Jeg er dog sikker på at I også har haft
fine sejleroplevelser i den flotte sommer,
så håbet er at mit ydmyge bidrag må blive
et eksempel til inspiration og efterfølgelse.
På forhånd tak.
Hans Johnsen

Nye
bøjer på
søkortet
Med vinden direkte i ryggen er det bare at
folde vingerne ud

De nye indsejlingsbøjer til
Attrup / Haverslev er allerede tilføjet på Kraks søkort.
Se bare her.
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FORÅRSKLAR?
Ellers klarer vi det for dig.

Salg, service, rep. af alle slags
motorer, både samt trailere.

Chr. Guldhammer Jensen a/s

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

Frisør

Karin K

Jernbanegade 25 st · 9460 Brovst
Telefon 98 23 14 14

Limfjordsgade 44
Gjøl - 9440 Aabybro
www.gjoel-marinecenter.dk
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Poststrædet 7 . Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 98 23 14 43

Expert Brovst
Jernbanegade 9-11
9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 50

Skovsgaard
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Efter 35 år på de store oceaner er
Nordkaperen tilbage i Danmark
Troels Kløvedal på togt i danske
farvande for at producere seks
udsendelser til TV2 Fri.
Han besøger sine yndlingssteder og
møder spændende danskere med noget
på hjerte
Egentlig havde Troels Kløvedal tænkt sig
at lave en ny tv-serie om fjerne farvande,
men TV2 havde andre planer med den garvede søulk og foreslog i stedet en serie udsendelser med titlen Mit Danmark.

- Jeg var straks med på ideen fra TV 2. Det
er en fin måde at komme hjem til Danmark
- for mig og Nordkaperen. Selv om jeg har
sejlet over hele verden, kender jeg Danmark og vores 7.200 kilometer kystlinje
bedre end de fleste. Jeg vil folde Danmark
ud, når det er allerbedst, lyder det fra Kløvedal, der hvert år holder masser af foredrag i Danmark for et enormt publikum.
- Jeg vil rundt i landet og fortælle noget om
alt det, som betyder noget for mig og for
danskerne. Jeg vil gennemsejle det danske
landskab, når det er smukkest, og jeg vil
tale med spændende danskere om deres
land, deres gode liv og deres historie. Jeg
vil bl.a. fortælle om den danske udlængsel gennem Aksel Sandemose i Nykøbing
Mors, og jeg fortæller dansk søfartshistorie, hvor det falder naturligt, siger Troels
Kløvedal.
Fra Polynesien til det danske indhav
Troels Kløvedal købte Nordkaperen i
sommeren 1967. Den har efter mange år i
mange år i Polynesien besejlet kysterne i
Sydøstasien, hvor Troels Kløvedal har produceret sine store Kina-udsendelser, skrevet flere bøger og optaget film - tit under
komplicerede forhold som under Muhammed-krisen, hvor Nordkaperen befandt sig
på Java.
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Troels Kløvedal har stor kærlighed til befolkninger og ø-verdener med en mangfol-

dighed af kulturer og religioner, hvor man
tænker verden på en helt anden måde end
den danske.
En af landets bedste
historiefortællere
På TV 2 er Maiken Wexø - kanalchef for
TV 2 Networks og dermed også for TV 2
Fri - begejstret for, at Troels Kløvedal skal
levere store fortællinger til TV 2 Fri’s seere, når han sejler tre måneder rundt i Danmark.
- Troels Kløvedal er en af vores bedste historiefortællere, og jeg er sikker på, at det
bliver fantastisk at se og høre hans syn på
og kærlighed til Danmark. Det bliver natur, kultur, spændende danskere med noget
på hjerte, historie og sejlads pakket ind i
smukke billeder, siger Maiken Wexø.
Nordkaperen i Løgstør havn
Troels Kløvedal
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Fællesspisning i »Om Læ«

Drømmernes
drømmesejladser
af Bjarne Segefjord

Når sæsonen er forbi og efterårsstormene afløses af frost og sne, er der øde
på havnen i Attrup. De fleste af bådene
er halet på land, og deres besætninger
har trukket sig tilbage i hver deres vinterbolig. Det sociale samvær på havnen
holder vinterferie, og det er en skam.

Da jeg gik i 3. klasse, blev jeg forelsket
i en klassekammerat. Hun hed Ellen. Jeg
var det galante pindsvin, der bar hendes
skoletaske og fragtede den på min cykels
bagagebærer.
Under disse kærlighedserklæringer fablede jeg vidt og bredt om den fortryllende
fremtid, som glødede derude i Solen over
horisonten. Jeg ville sejle Jorden rundt i
egen sejlbåd, og jeg ville selvfølgelig have
Ellen med. Hun fandt sig i min fabuleren
og lovede at rejse med. Måske var hun
bange for selv at skulle slæbe skoletasken.
Da jeg fattede realiteternes kvælertag om
min skæbne, var Ellen gledet ud af den,
men den utopiske drøm blev fastholdt, ikke
mindst på grund af mit kendskab til Nordkaperen, før Troels Kløvedal blev dens
kaptajn. Jeg besøgte den en sommerdag i
Humlebæk for mange år siden. Skuespilleren Erik Wedersøes Gitte Gry har jeg også
besøgt. Så sådan set har jeg været knolden
rundt et par gange med finger og fantasi.
Teoretisk set kunne jeg være sejlet Jorden
rundt med MUSTI, men ét er teori, et andet praksis. Jeg må nøjes med at lade andre
gøre det for mig.
En dag gjorde Vanda og Keld det muligt
for mig med endnu en jordomrejse (næsten da). De forærede mig nemlig bogen
Fra Vredens Kap til Jordens Ende af Björn
Larsson. Björn Larsson han været skipper
på skiftende skuder i en menneskealder, og
denne bog er ikke hans eneste, lige som
han er forfatter til talrige artikler i maritime
tidsskrifter om sejlads.
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I bemeldte bog fortæller han om sejladser
i Europæiske farvande og navnlig i farvandene omkring Irland, som han har besøgt
adskillige gange med skiftende gast. En
af gasterne blev han gift med og fik børn.
Som litterær genre må hans bog ses som
en essaysamling over temaerne Lærdom
for livet, lykke, at bo i en mindre båd, træthed, lettelse, glæde, frygt, uro, ængstelse,
frihed, realisering af drømme, skæbner,
eventyr – og mange andre temaer. De lettere filosofiske betragtninger krydres med
oplevelser af mere eller mindre dramatisk
art og oplevelser af venskaber. Det er en
munter og livsbekræftende bog, som jeg
varmt kan anbefale.

For at bøde på denne sørgelige tilstand, har
vi besluttet at sætte hinanden stævne et par
timer den første tirsdag i vintermånederne.
Vi samles i klubhuset »Om Læ« til fællesspisning klokken 18.00 og medbringer
selv mad- og drikkevarer, der mere eller
mindre er tillavet i de hjemlige kogekar,
selv om der er mulighed for opvarmning
på vores nye kogeplader og i ovnen (såvel
almindelig som mikrobølge).
Hvor der er hjerterum...

Skønt der er begrænset plads i Om Læ,
har det hidtil været muligt at skaffe siddepladser til alle, men nogle gange har vi
siddet lidt klemt og rigtig kommet hinanden ved.
Omend spisningen kan siges at være
samlingspunktet, er samværet det væsentlige og giver mulighed for udveksling af skipperhistorier og tekniske
betragtninger om båd- og motorpleje,
ligesom chancen for at lufte sine synspunkter om livet i al almindelighed udnyttes flittigt.
Nu har du hørt, hvad fællesspisningen er
for en størrelse, og jeg håber vi ses første
tirsdag, når vintermånederne atter melder sig.
Snell P.

Da jeg er kommet så let til den, som tilfældet er, tilbyder jeg hermed udlån af mit
eksemplar til værdigt trængende, trængende i den forstand, at de ønsker oplysning
om oplevelser. Ring eller mail til mig for
at aftale tid for afhentning. Og husk at aflevere!
Bjarne Segefjord
Telefon 98 23 61 64
E-mail segefjord@10mb.dk
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Attrup Bådelaugs bestyrelse

Martin Helledie
Tlf. 9823 6269
em@10mb.dk
Formand

Henning Thorsen
Tlf. 9823 8279
henning_thorsen@
hotmail.dk

Anders Scheuer
Tlf. 9812 0792
ascheuer@nordfiber.dk
Næstformand

Åge Bernhardt
Petersen
Tlf. 9823 3210
fam.tella@gmail.com

Alt i...

Viggo Langballe
Tlf. 9823 817
ann-viggo@events.dk
Kasserer

Sportsudstyr
Fritidsbeklædning

Hans F. Johnsen
Tlf. 4062 0093
hans.johnsen@mail.tele.dk
Sekretær / Rekaktør

Jørn Simonsen
Tlf. 2062 5646
jrnsimonsen43@live.dk

Egon Møller
Tlf. 9823 3203
beritegon@
turbopost.dk
1. suppleant

Frank Pilgaard
Tlf. 4087 0383
mail@worktrade.dk

Skovsgaard Hotel

Hovedgaden 26 · Skovsgaard
9460 Brovst · Tlf. 9823 0400

e-mail: skovsgaardhotel@mail.dk
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Lørdag kl. 9-16 søndag kl. 10-16

Søndergade 1
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 33

PUR TEKNIK A/S
Aarupvej 6 - Skovsgaard
9460 Brovst - Denmark
Statsautoriseret ejendomsmægler og valuar MEL

Jørgen Klug · Brovst

Vestergade 62-64 · 9460 Brovst
Telefon 98 23 29 90

gelig

Abningstider:
Mandag-fredag kl. 9-20

2. suppleant

Jammerbugtens
Køkkencenter

og hyg
God madre...
atmosfæ

Jernbanegade 8
9460 Brovst
Tlf. 98 23 11 30

Østergade - 9460 Brovst

Kirkegade 1A · 9460 Brovst · Tlf. 9823 0800
www.husavisen.dk · e-mail: 9460@jklug.dk

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

Attrup

Camping

Attrupvej 3, Attrup - 9460 Brovst
Tlf. 98231413 - Mobil 23315123
email: info@attrupcamping.dk
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EDC Mæglerne
Morten Brix

- en
oplevelse
værd!

- vi maler bedre ...

Jernbanegade 8 - 9460 Brovst
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

SG - Malerservice
Nyt Syn Brovst · Optik · Anytime
Jernbanegade 35 · 9460 Brovst
Tlf. 98 23 10 25 · Email: brovst@nytsyn.dk.
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40 90 99 00

- frisk brød
hver dag!
»Svanen« udkommer igen 2014
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