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ROSTATISTIK 2008

Bestyrelsen
Formand
Ib Bach Ejsing
Søndergade 69 St v

9900 Frederikshavn
48414093
26 28 58 93
ib_ejsing@youmail.dk

Næstformand,Kasser
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98927443/24207943
lhh@has.dk

Rochef
Kim Christensen
Korsvej 8
9900 Frederikshavn
98 43 17 06/23 30 60 06
Mobil arbejde 25 66 33 53
kim_c@os.dk

Husforvalter
Kaj Jensen
Esbern Snaresvej 13
9900 Frederikshavn
98 43 15 51
jenkaj@webspeed.dk

1 Suppleant
Ulla Skov
Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466
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L

KontingentKasserer
Flemming Hansen
Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514
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fash9900@hotmail.com

Materielforvalter
Carsten Højmark
Frydenstrandsvej 25
9900 Frederikshavn
98 43 01 32
hoimark@webspeed.dk

Bestyrelsemedlem
Kirsten Andersen
L.P. Houmøllersvej 136
9900 Frederikshavn
98 42 15 93
morild1@mail.tele.dk

14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
30
32
32

Bestyrelsesmedlem
Sonja Pedersen
Glimsholtvej 2
9870 sindal
51 92 96 75
sonjapedersen31@hotmail.com

2. Suppleant
Agnete Bruun
Stenbakkevej 13
9900 Frederikshavn
98 43 94 25
abczb@city.dk

Ullas.skov@gmail.com
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Nyhedsbrev

IB EJSING
KAJ JENSEN
MOGENS PEDERSEN
JØRGEN HANSEN
KIRSTEN ANDERSEN
PREBEN CHRISTENSEN
HANNE HØYER
KIM CHRISTENSEN
EVA CHRISTOFFERSEN
CARSTEN HØJMARK
LARS HØYER
ULLA SKOV
JULIAN EJSING
BIRTHE WINTHER
LINDHART CHRISTENSEN
SONJA PEDERSEN
JENS J. WINTHER
AGNETE BRUUN
SKOVSHOVED ROKLUB
TONY SKOV
STENA
GÆSTER
THOMAS THORSEN
JOHN SKOV
DFFR
METTE MØLLER
VIBORG ROKLUB
HELLE EMBORG
TINA KRANKER
JES LARSEN
STEEN HOUBERT
MARK EMBORG
HELEN CHRISTENSEN
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Nyt Fra Formanden

Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S
rikshavn

Peugeot Frede-

Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40

Auto-&Møbelpolstring-skibsmontering-Gulvbelægning-Vådrumsvinyl
Øksnebjergvej 77 9900 Frederikshavn Tlf 98422792 Fax 98422810

Lørdag den 18-10-2008 holdt vi standerstrygning og herefter står vedligehold af
både samt svømning på vinterprogrammet.
Vi er i fuld gang med bådene. Carsten har udarbejdet en plan for vinterens aktiviteter, så bådene kan fungere optimalt når foråret igen indfanger Rønnerhavnen
og summer af aktivitet.
Kaj ,Julian og jeg er i fuld gang med at lave de nye bådvogne og reparere på de
gamle ved at forlænge dem bagtil, så vi undgår båden slæber mod jorden.
Kim har lavet en aftale i Støvring, så vi kører ned med dem søndag den 23-112008,og afleverer dem til galvanisering, så har vi vogne et stykke ud i fremtiden ,for de vi har repareret har højst en tidshorisont på en 3-4 år, hvorefter en
skrotning nok er relevant.
Kaj og jeg har desuden sænket vores arbejdsbord med 12 cm ,samt vores værktøjstavle, så det tager sig noget mere professionelt ud når blikket fanger arrangementet,og arbejdsstillingen bestemt mere behagelig , som det ser ud nu.
Svømningen er kommet godt i gang, og det er en stor glæde at Bubber har taget
bassingvagtprøven, så vi også giver vores bidrag ,sammen med kajakklubben,
hver tirsdag aften kl 1900.
Anden halvleg foregår i en god stemning og der er mange politiske , og idræts
emner der anskues fra forskellige synsvinkler og skaber debat, så der har vi en
god dialog.

Forsættes side 5
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Løvfaldstur - Den ny bådtrailer

LE Camping

Tordenskjoldsgade 9A - Frederikshavn tlf. 98 42 06 88

v/Ulla og Søren Mortensen
Industrivej 13-15
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 47 91 11
www.le-camping.dk
-også åbent søndag 12-16

Arrangementer og Mærkedage.
Fr-havns-Roklub er for første gang blevet tildelt
en udstationeringsbåd fra Dansk Forening For
Rosport ,ikke mindst takket være Lise og Allan
fra Ålborg.
23 deltog i dåbshandlingen og Penna Daarbak
forestod selve dåben, med havvand opsamlet og
hældt på dunk fra Præstebugten nærmere betegnet Hirsholmen.

FRISØREN
V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B,
9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15
PENSIONISTRABAT HVER DAG
Tirsdag - fredag 9.00 -12.00 & 13.00 - 17.30
Lørdag 7.30 - 12.00 Mandag lukket
Tidsbestilling

Læsere af bladet vil vide, at jeg ikke kom med på den officielle Løvfaldstur, men
løvfaldstur kom jeg nu på alligevel på og fra Randers lige som de andre.
Som det vil være nogle bekendt, var jeg lige et smut i Norge i sommer til en bette
tur på Sognefjorden. Der var gensynsweekend i Randers samme dag, som standeren blev strøget i Frederikshavn og som jeg så for første gang i 16 år gik glip af.
Det var hyggeligt at møde de mange nye venner igen i Randers. Det blev en kæmpe- og meget anderledes oplevelse at ro med dem igen fra Randers til Langå, hvor
vi spiste vores madpakker. Det har været min lod, at jeg kun en gang tidligere har
roet på Gudenåen fra Ry til det, der kaldes Tuborg Havn, hvorfra man kan se Himmelbjerget. Derfor var det en næsten jomfrutur på Gudenåen for mig. På forhånd
var jeg efter vores Ryåtur lidt skeptisk over for roning på åer, men hold da op for
en oplevelse. Man har frit udsyn og landskaberne skifter hele tiden. Åen slynger
sig og efterårets farver havde virkelig glød og temperament. Og løvfald ja det var
der. Båden var halvt fyldt med blade, da vi var hjemme og når man åbnede sin
madpakke fik man automatisk lagt farverig pynt på. Men det var roturen med
strømmen, der blev den helt euforiske oplevelse. Det var som, vi sejlede i en
speedbåd. En hest i strakt galop kunne ikke følge med. Der var masser af vand og
strøm i åen og når vi rigtigt lagde os i selen kunne vi få båden op at plane så let
som ingenting. Man vil som bekendt skifte plads i andre klubber, hvor man ikke
har fast styrmand og det skulle dæleme gå stærkt, ellers lå vi dybt inde i mudderbanker o.l.
Vores gamle medlem Jan er blevet til noget stort i Randers Roklub. Det kunne han
også være blevet hos os. Han havde virkelig fået banket et godt arrangement sammen med hjælp af Vibeke, der tryllede en lækker 5 stjernet menu sammen og med
hjælp af lidt rødvin, blev der hurtigt liv og glade dage. Jeg tænkte tilbage på fester
i Frederikshavn, hvor vi også en gang sang og dansede. Jeg har også hørt, at nogen
en gang kyssede, det er jeg jo desværre ikke pæn nok til at have oplevet, og nu er
det jo også for sent. Men i Randers blev der godt nok festet.
Om morgenen gik snakken, at man kunne ro fra Tange til Randers på en dag. Da
jeg læste Ibs mail om vores ny bådtrailer tænkte jeg, der har vi løsningen på et deja vu'. Det er godt nok nogle nemme kilometer, man får på Gudenåen i medstrøm,
men de tæller lige så meget som de andre.
Lad os glæde os over, at vi har en formand, der kan trykke på de rigtige knapper,
så vi kan få nye og spændene oplevelser også i den sidste del af rolivet - vel roet
Ib.
Mogens.
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5 år siden
Så tager vi cyklerne frem
Så tager vi cyklerne frem så sandt som det er sagt. Kaj og jeg fik endelig fastsat en
dato, hvor turen til Skagen skulle prøves for første gang, med en flok mere eller mindre trænede roere i cykelsportens udfordringer.
Lørdag den 7. juni blev datoen, hvor hele feltet skulle mødes i roklubbens lokaler kl
otte til kaffe og morgenbrød.
Turen blev en stor succes. Under vejs delte Ib ud af ”medicin” mv og man aftalte,
at turen skulle være en tilbagevendende tradition. Hva´ så! Skal vi cykle til Skagen
til foråret?

Sonja og Thomas samledes sammen med 11 andre fra roklubben ,i vores sommerhus i Bratten
De ville lave et arrangement med mad som tak for vores deltagelse uden for Ugilt
kirke, med rejste årer, som nok kom som en stor overraskelse for de fleste ,men
det var hyggeligt, og jeg ved I havde en dag, som nok er en af de største begivenheder i ens liv. Så et stort tillykke fra alle i Roklubben.
Kaj beholdt skjorten på under festen i sommerhuset . Grethe har nok formanet ham
at tage en billig skjorte på da han sidste gang i magelighedens navn lænede sig
bagover mod vindueskarmen, hvor tre tændte fyrfadslys meget aggressiv angreb
hans dengang dyre mærkeskjorte, og kun ved hurtig indgriben af Ulla og Irene
lykkedes det med små hurtige kvindeklap at få udraderet ilden, uden at Kaj led
den store skade efterfølgende.
Som det er for vane når vi er i Bratten skulle vi selvfølgelig på stranden og iagttage den forunderlige stjerne himmel som vi falder i svime over hver gang. Vandet
var blikstille, og naturen svøbt i tusmørket, med en intens stilhed ,der kun en gang
imellem blev afbrudt af en dialog mellem de deltagende roere, så tak til alle for en
hyggelig sammenkomst, som vi nok skulle tage op lidt oftere.
Så er det med stor glæde at meddele at fem fra Læsø har meldt sig ind i Fr-havnsRoklub, så I skal være hjertelig velkomne, og falder det jer ind så kik endelig ud i
vores klub.
Som jeg har sendt ud til alle, har Spar Nord Fonden bevilliget os 10000,00 kr til
indkøb af bådtrailer, når det fulde beløb ,er tilstede.
Direktør fra Spar Nord Ole Vejling og jeg havde et uformel møde, hvor vi fik sat
tingene plads omkring bådtraileren, og hvordan det hele skal forløbe, som kun to
vestjyder kan forhandle, til fuld tilfredshed for begge parter ,så en stor tak til Fonden.
En anden god nyhed er at jeg i dag lørdag den 22-11-2008 er blevet ringet op af
Nordea Prisen som til trykning af vores klubblad har givet os 2000,00 kr til indkøb
af printerpatroner , så vores indtægtskilde gennem bladet stadigvæk kan række ud
i fremtiden og styrke Fr-havns-roklubs økonomi.
Ib Bach Ejsing

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
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Nissen i fogedretten
Dengang jeg var dreng for mange år siden, var nisser ikke sådan nogle hyggelige
nogle, som man ser i reklamer og i butikkerne i dag, men nogle der fik mælken til at
blive sur på gårdene og andre skrækkelige ting og som man skulle sørge for at bestikke med rigelig mængde risengrød især ved juletid for, at det ikke skulle gå endnu
værre.
Jeg har spekuleret på, om vi har fået sådan en drilagtig gammeldags nisse i roklubben
og om vi evt. skulle have gang i noget risengrød med en ordentlig smørklat og måske
noget juleøl, som vi så skulle stille op på loftet...
Efter et arrangement i sommerhuset var jeg blevet kørt hjem og havde glemt min
agavegrønne hue - en sådan har vist sig umulig at genanskaffe. Preben havde taget
den med til roklubben og siden har ingen set den, nissen må have taget den. Min nu
afdøde svigermor har strikket to udmærkede brune huer til mig for 25 år siden og de
er fuldt funktionsdygtige endnu og jeg bruger dem da ind i mellem, men dem har
formanden så mindeligt bedt mig ikke bruge, fordi der er kvast i toppen og det strider
mod dresscoden i roklubben
Til min fødselsdag fik jeg et par rohandsker. Jeg har altid ment, at det kun var de pylrede, der brugte sådan noget, men jeg har det nu sådan, at får man en gave, skal den
slides op. Det bliver svært, for nissen har maget det sådan, at jeg nu har to venstre
handsker. Hvis nissen har maget det sådan, at nogle af læserne har to højrehandsker,
kan vi måske finde en løsning og snyde nissen.
Det seneste er, at Jørgen nu også har mistet en dejlig grå hue med nogle kunstneristiske malerpletter på, nej ulykkerne vil ingen ende tage.
Der er brug for et initiativ fra bestyrelsen
Mogens.

Det stod i robladet for …
Af Flemming Hansen
15 år siden
Jubilæumsfest
Lørdag den 15. maj kl 19
Festmiddag hos Damsgaard Jet Service.
Om aftenen er der festmiddag hos Damsgaard, hvor vi naturligvis håber på et massivt
fremmøde af såvel nuværende som tidligere medlemmer. Forhåndsinteressen tegner i
hvert fald godt. Alt sammen styret af Ole Axel Nielsen, der har lovet at være toastmaster på foretagenet.
Da en del af besætningen i det gamle rokluborkester Black Bottom Stompers er gamle roere, er det lykkedes at få en aftale om underholdning fra den kant.
Det blev en forrygende aften. Black Bottom spillede for fuld drøn en stor del af
aftenen og os ”gamle” var lige pludselig tilbage i tresserne.

10 år siden
Udviklingen skal vendes
Det vigende medlemstal udløser bredt initiativ fra bestyrelsen
Det vigende medlemstal med deraf økonomiske og aktivitets mæssige problemer bekymrer bestyrelsen dybt.
Der er derfor på de to sidste bestyrelsesmøder blevet diskuteret tiltag til imødegåelse
af problemerne. I første omgang ønsker bestyrelsen at få blotlagt problemerne, og få
dem vendt og drejet og dernæst at få medlemmernes hjælp til at få løst den krise, som
er på vej, men endnu ikke har slået helt igennem.
Ak ja – livet går i ring. Krisen kan vist siges at have slået rigtig igennem nu. Vi har
vist aldrig haft så få medlemmer som i disse år.

6
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Vedligeholdelse af materiel
Af Flemming Hansen

Nye bådvogne bliver en af vinterens aktiviteter.
Ikke så snart er rosæsonen forbi før materiellet skal efterses og klargøres til næste
sæson. Vores materielforvalter Carsten har været i gang med at se på bådene og andet materiel og har allerede lagt en slagplan for vinterens arbejde.
Der er ikke de helt store gennemgribende renoveringer af vores både, der står for
døren. Til gengæld er der en mængde småting, vi skal have lavet. Mange småskader
klares i sommerens løb på en mere eller mindre intermistisk måde, men nu er muligheden for at få disse småskader lavet på en effektiv måde.
Vores nyeste båd Nordea skal have en grundig gennemgang, idet der er mange småting, der har hobet sig op. Der er sorte afskygninger omkring mange af skruerne,
hvilket formentlig skyldes skruer, der er begyndt at småruste, selv om det er rustfrie
skruer af bedste kvalitet, der er brugt. Her må vi sikre os, at der slibes godt og efterfølgende lakeres grundigt. En enkelt gang lak eller to er for lidt, hvis man har slebet i
bund. Vi skal have kigget på de nederste bord, der er meget sorte henne omkring hælen og roret. Vi må sikre os, det ikke er begyndende råd. Jeg synes, det ser mærkeligt
ud, for båden er trods alt kun 5 år gammel. Godt nok er det den båd, der anvendes
mest, men alligevel.
De 2 toère i glasfiber Hjellen og Rødspætten skal eftergås og slibes og lakeres indvendig. Kølpen har en skade, der skal udbedres ligesom alle årerne skal have et grundigt eftersyn. De øvrige både gennemgås med kritiske øjne og eventueller skader
laves.
Plankerne på bådebroen skal have nye rustfrie skruer. Det er måske ikke alle der
trænger, men når vi nu skal i gang, kan vi lige så godt skifte hele molevitten. Desuden skal glidepladerne til gangbroen flyttes lidt, efter vi har fået bådebroen forankret
med de nye kæder. Dette udendørs arbejde må formentlig vente til foråret, hvor der
er mere lyst.
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Endelig er Kaj og Ib i gang med at lave 2 nye bådvogne. Vi mangler en til Hirsholm
og en af de gamle er ganske simpel kaput. Når vognene er svejset skal de sendes til
galvanisering og til slut skal de monteres med hjul mv. Et stort arbejde, som vi ved er
i de bedste hænder.

hvis de ikke stoppede griseriet. Så gik brødrene i stedet hen og løftede et par ringe på
komfuret og spyttede ned i ovnen.

Vel mødt til vinteraktiviteter hver mandag.

I pengesager var brødrene meget påholdende og deres købmandsregning var ikke
stor.

PS: Det er heller ikke forbudt at bruge motionsrummet. Lad os være enige om, at vi
skal have gang i det her i vinter.

Et godt fund

Skraldet fra øens husholdninger blev tømt i vandkanten i Præstebugten og her gik
Julius på opdagelse. En dag fandt han nogle mugne grisetæer, som han mente var for
gode til at smide ud. Han tog dem med hjem og børstede dem af, hvorefter de blev
kogt – og spist. Da han senere blev spurgt, hvordan de smagte, svarede han: ”Jo, de
strittede da lidt imod, men ned skulle de – og ned kom de!”
Brødrene var et godt eksempel på, at det nødvendigvis ikke var skidt og møg, man
blev syg af. Man sagde, at de var galvaniserede indvendig.
Efterskrift
De to brødre hviler nu som de sidste ægte holmboere på den lille stille kirkegård bag
Holmens gamle kirke, hvor kun høres bølgeslaget i Præstebugten og de skrigende
måger over bugten og øen.

Her er der formanden der er i gang med en af de nye bådvogne
Sådan ser de ud når de er blevet galvanseret

8

Til interesserede kan jeg nævne, at alle fortællingerne Erling har samlet, er udgivet i
et lille hæfte, der kan lånes på biblioteket.
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Hirsholmene
Af Flemming Hansen
Derude ligger de, så tæt på og alligevel så langt væk.
Jeg har tidligere fortalt, at klubbens gammel formand Erling Hansen har samlet en del historisk materiale omkring øerne. Vi bringer her historien om brødrene Larsen som Erling skrev sådan om:
De sidste ægte
Brødrene Larsen var de sidste ægte holmboere, og de kunne føre deres slægt langt
tilbage i Holmens historie. Deres bedstefar var feks kanoner ved Falsens eskadre under englandskrigen 1808 – 1814.

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

Brødrene, sådan kaldtes de altid, var ungkarle og boede for sig selv, men der var som
regel altid folk i huset. Det gjaldt både øens beboere, folk fra fastlandet eller turister.
Julius og Theodor var skam gæstfri.
Julius og Theodor
Julius var den ældste og havde alle udendørs pligter, mens Theodor tog sig af det
indendørs. Han havde det synlige handicap kun at være i besiddelse af 1½ ben. Det
halve havde han som barn mistet under et tipvognstog, da der var stenbrud på Holmen.
Til trods for sit handicap klarede han sine pligter til fulde. Der blev selvfølgelig ikke
tørret støv af hver dag, men Theodor blev dog, ved i hvert fald en enkelt lejlighed, set
vaske gulv hængende over sin krykke. På spisebordet lå der ikke som andre steder en
dug, men en avis, som blev skiftet et par gange om året.
Rengøringen
Når Theodor skulle rengøres, foregik det på den måde, at han sad ved spisebordet
med lidt varmt vand i en skål og en stump spejl. Så sæbede han sig ind med en malerpensel, og når barberingen var til ende, fik den øvrige del af hovedet en tur med
penselen, så var den vask overstået.
De spyttede
Begge brødre brugte skrå og skulle derfor spytte ret ofte. Julius plads var modsat
kakkelovnen i ca 5 meters afstand. Herfra kunne han sidde og ramme ovnen lige så
fint, og hver gang bragte det en bølge af en sur ubestemmelig lugt i stuen, når spytklatten fordampede på den varme ovn. Flere kvinder nægtede at besøge brødrene,
16

Tlf. 98 43 40 76
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Maling fra
Farveviften søger
nyt hjem
Maigårdsvej 2a
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 88 88
www.farveviften.dk

SERVICECENTER
Service af oppusteligt materiel
Redningsveste, -flåder & gummibåde
Perspektivvej 11, Frederikshavn Tlf. 9843 1353

TIL LEJE BRATTENHUSET- 25 KM FRA
SKAGEN - DIREKTE VED HAVET
Frederikshavn Roklub tilbyder nu en dejlig ferie i klubbens hytte, beliggende på en 5100 m2 stor klit og strandgrund ved en af
landets bedste og mest børnevenlige østvendte strande.
Roklubben har ejet hytten siden 40'erne - hvorfor den er
"gammeldags", men indbegrebet af "sjæl og atmosfære".
Hytten er 62 m2 foruden 10 m2 overdækket terrasse. Huset er
indrettet med 3 soverum, med ialt 8 sovepladser, køkken og
stort opholdsrum med brændeovn. Fra den overdækkede terrasse, er der indgang til stort baderum med bruseniche og 2 separate toiletter. Der er service og udstyr til 8 personer, endvidere er
der stereoanlæg og farve-tv.
RING TIL Lars Høyer Tlf. 98 92 74 43 og forhør nærmere om priser og ledige uger.

9

Nye vinduer i sommerhuset
Af Flemming Hansen
Klubbens dejlige sommerhus i Bratten trænger til nye vinduer.
Sommerhuset i Bratten er som bekendt en gammel svensk flygtningebarak som
klubben købte og fik opstillet på grunden i 1948. Huset har tjent klubben godt og
har været brugt til mange dejlige ture, såvel endagsture som week-ender og pinseture. Mange mange roere tænker tilbage på krabbegilder, æbleskiver, styrmandskurser når talen falder på Bratten. Også pinseturene med solen dansende i
klitterne og de sværmeriske ture i måneskin. Jo smilet bliver bredt, når man tænker på huset med den største flagstang i Bratten.

Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen
Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn
Tlf. 96202727

ApS
Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29
www.wwslykke.dk

Uanset hvor godt man vedligeholder en ting så forgår den på et eller anden tidspunkt. Vinduerne i huset trænger til at blive skiftet ud. De nuværende vinduer
blev isat i midten af halvfemserne og var på det tidspunkt allerede noget medtagne, idet vi havde tigget dem hos en, der skulle have nye vinduer i sit hus. Nu kan
de altså ikke længere. Bestyrelsen har besluttet at indhente tilbud på nye malede
vinduer, der efter planen skal isættes til foråret.
En anden ting vi formentlig også bliver nødt til at kigge på er vores septiktank.
Det har aldrig været verdens bedste, men har ved mange småreperationer og
jævnlig tømning, dog været i stand til at virke nogenlunde efter hensigten. Nu går
den dog vist nok ikke mere.
Bestyrelsen med Lars og Kim i spidsen regner med, at vi også til foråret skal have nedgravet nye dræn til septiktanken. De nuværende ligger bare i jorden og
rødder mv er filtret fuldstændig ind i drænene. De skal som sagt skiftes og nye
nedlægges i ral og fiberdug mv, hvorefter det hele skulle være som nyt.
Som det fremgår er der masser af arbejde der venter os. Husk på: ”Der er altid
arbejde til dem, der vil arbejde” som Niels Hausgaard synger.
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Aktivitetskalender

December-Febeuar
Mandag
Slibning ved Carsten
Kl.19.00-21.00
Alle er velkommen

Nordjyllands største advokatfirma
yder professionel rådgivning
og juridisk assistance
- nationalt og internationalt.

7015 1000
Aalborg - Sæby - Hjørring - Frederikshavn - Skagen
mail@70151000.dk
www.hjulmand-kaptain.dk

Tirsdag
Svømning i Fr-Havn svømmehal
Kl.19.00-20.00
Efter svømning d 16/12 er der
spisning på Cafe Feen
Su. til Ib 13/12
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Sådan sleb vi både i gamle dage
Af Flemming Hansen
Da jeg en mandag for nylig dukkede op til en slibeaften i klubben, kom jeg pludselig
til at tænke på, hvordan det kan gå, når man sætter lægmænd til at udføre en håndværkers arbejde.
frederikshavn@2tal.dk

Privatskolen
i
Frederikshavn

Arbejdet skulle gøres ordentlig. Skidtet skulle slibes i bund. Ned til det gode træ, lak
på og så ville båden være som ny. Vi blev klogere. Vi startede med at stjæle vores
koners hårtørrere. Dem brugte vi til at brænde den gamle lak af med. Lakken boblede
og vi skrabte. Det gik fint. Bagefter sleb vi båden, først med grovt sandpapir senere
med finere. Jo båden blev skam fin. Den stod til sidst fuldstændig rengjort for gammel lak og med skinnende kobbernitter. Vi var stolte som paver.

Tlf. 9842 1566

Laila B.
Søndergade 13,
9900 Frederikshavn

Vi skal tilbage til vinteren 1992/93. Klubbens materiel havde bestemt set bedre dage,
men en flok af medlemmerne med den tidligere formand Erling Hansen og Mogens
Pedersen i spidsen, havde besluttet, at nu skulle vi istandsætte en gammel to`er. Navnet kan jeg ikke huske, det var muligvis Kattegat, men skidt med det.

HJ Kontorcenter A/S • Virksomhedsvej 2
9900 Frederikshavn www.hjkontorcenter.dk
Tlf: 98 42 38 00 • Fax: 98 43 43 28

I anden anledning skulle vi i vinterens løb have besøg fra Odder Inriggerværft. Da
han kom fremviste vi vores projekt med to`eren, som vi med rette kunne være stolte
af. Vi blev klogere. Da først fagmanden havde set på sagerne blev vi godt slukørede.
I vores iver havde vi slebet så meget omkring og på nitterne, at de næsten alle skulle
udskiftes. Endvidere konstateredes han så mange revner i skroget, at hvis den skulle
laves, så ville det koste næsten lige så meget som en ny.
Smid den væk sagde han. Og det gjorde vi så.
Det får mig yderligere til at tænke på det gode skib Hjellen. Det blev erhvervet i midten af tresserne og var klubbens første glasfiberbåd. Den havde en skrækkelig brun
farve. Den lignede, ja en hunde…hmhm. I slutningen af halvfemserne kunne den
ikke mere og skulle renoveres. Den blev sendt til det daværende Skagen Yachtværft,
hvis ejer Jesper Faurholt, vi havde et godt og venskabeligt forhold til, takket være
Aage, der dengang arbejde hos ham.
De fik båden op efter rosæsonen og så kunne værftets arbejdere gå og lave lidt på
den i vinterens løb, når der var lidt stilstand på værkstedet. Båden blev placeret i et
hjørne af hallen og blev så taget frem en gang imellem og arbejdet på. Det varede
ikke længe før det gode skib Hjellen skiftede navn. Til hvad? Vil I spørge. Ja – den
blev døbt om til ”Lorten” på grund af farven
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