FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB JULI 2009
Frederikshavn
Roklub

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn
Telefon: 98426567

Nyhedsbrev

«Virksomhedsnavn»
«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse»
«Postnr» «Bynavn»

UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

Læs om turen rundt om Læsø
Tur til Skagen
60 År i sommerhuset

B E SØG VO RE S WEB- STE D!
www.frederikshavn roklub.dk

Har du lyst til at prøve at komme.
ud at ro kan du komme ud til os på.
Ndr. Strandvej 58
Mandag eller torsdag kl. 19.00
Tirsdag kl.18.00
De første 4 gange er gratis
der efter koster det1000 kr for et helt år.
Har du lyst kan du ringe til
Ib 48414227 - 26285893
Kim 98431706 - 23306006
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Bestyrelsen
Formand
Ib Bach Ejsing
Søndergade 69 St v

9900 Frederikshavn
48414227
26285893
ib_ejsing@youmail.dk

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

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

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

Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466

1 Suppleant
Kirsten Andersen
L.P. Houmøllersvej 136
9900 Frederikshavn
98 42 15 93
kirsten-morild@hotmail.com
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Flemming Hansen
Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514
fash9900@hotmail.com

Bestyrelsemedlem
Ulla Skov

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

udarbejdet af Kaj Jensen

KontingentKasserer

Rochef
Kim Christensen

Husforvalter
Kaj Jensen
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Rostatistik 10-07. 2009

Ullas.skov@gmail.com

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

Nyhedsbrev
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Ib Ejsing
Kaj Jensen
Mogens Pedersen
Jørgen Arthur Hansen
Helle B Rasmussen
Kirsten Morild Andersen
John Kristensen
Hanne Høyer
Preben Christensen
Rigmor Skoven
Lindhard Christensen
Julian Ejsing
Lars Høyer
Helle Emborg
Kim Christensen
Ulla Skov
Carsten Højmark
Rita Frederiksen
Jarlis Oliver Nilsson
Agnete Brunn
Ole Skov
Eva Christophersen
Johan Brun
Ole Mortensen
Gurli Kier Hansen
Bo kier Hansen
Birte Vinther

495
440
387
297
221
220
196
174
164
157
153
140
139
130
128
120
118
118
106
97
95
85
85
80
77
75
65

28. Egon Sørensen
29. Frits Pedersen
30. Jens Jørgen Vinther
31. Vagn Skoven
32. Lars Nielsen
33. Erik Brunn
34. Birgitte Nielsen
35. Erik Nygård
36. Christina Morild Andersen
37. Gitte
38. Esther Thomsen
39. Henning Andreassen
40. Carl Emil Heidemann
41. Jette Heidemann
42. Sonja Thorsen
43. Thomas Thorsen
44. Tony Skov
45. Henrik Maler
46. Chr. Kjær
47. Frode Christensen
48. Marianne Bjørn
49. Karin Lise
50. Ole Jarding
51. Peter Bak
52. Jens Arne
53. Anne Mette
54. Rudi Jensen
55. Gunna Karlborg
Gæsteroere
I alt km. 10.07.2009

60
48
45
45
42
28
21
20
20
17
16
15
14
14
12
12
9
9
8
8
8
8
8
8
5
5
5
2
430
5504

Nyt Fra Formanden

Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S
Peugeot Frederikshavn
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

Vi har passeret midsommer og vejret har været med os så det er blevet til mange
km på nuværende tidspunkt.
Mange fra ældresagen har meldt sig ind i roklubben og deltager i roningen med en
stor iver og har lært det grundlæggende på forbavsende kort tid så det er godt gået.
Vi fik fejret Sankt Hans i vores dejligt beliggende sommerhus og et antal på over
20 deltog ved bålet samt grilning, og samtidigt var det en markering af at sommerhuset havde 60 års fødselsdag, s å det var en aften med en god stemning og ikke
mindst vejret var med os, så der blev grillet og snakket og dejligt var det, at mange
af de nye roere mødte op og deltog i arrangementet.
Hirsholmen drog os igen en aften hvor vejret tegnede til at blive eminent .Så Helle, John, Julian og jeg mødtes kl 1730 i roklubben og fik lavet en skæv firer så vi
kunne have den store gril med. Vi fik spændt den god fast og fik den roet derover i
et hav der fremstod silkeblødt og særdeles indbydende til en Hirsholmentur.
Vi fik tændt grillen op i god tid, inden de andre roere indtog øen ved halv otte tiden, så der blev badet og grillet og en hyggelig aften holdt sit indtog, indtil det var
tiden at bryde op og sætte kursen mod Rønnerhavnen.
Morgenroning om onsdagen er begyndt at tage form, da det i starten af sæsonen
blæste og regnede netop denne morgen. Vi har indtaget Deget nogle gange og
Gurli, Rigmor og Rita har lavet hjemmebag på skift og taget kaffe med. Jeg har
lagt mærke til at Kaj får julelys i øjnene hver gang vi får sat os til rette på øen og
det store øjeblik kommer hvor kagesammensætningen ser dages lys og han i iver
straks rækker hånden ud til angreb på fadet, så der skal reaktionsevnen være optimal hvis man skal være den første til fadet, men det er ham vel undt for Kajs store
last er hjemmebag så jeg bakker helt og holdent op.
Marie og Carsten inviterede os ud i deres pragtfuld beliggende sommerhus i Bratten ,en almindelig ro aften, så vi var fire både der roede derud og straks vi havde
fået bådene på land ,fik vi badebukserne på og vadede ud i det varme vand, så vi
var friske til at indtage terrassen hvor der var dækket op med pålæg og rugbrød,
øl og kaffe så vi havde et par hyggelige timer her, inden vi atter satte kurs mod
roklubben. Så en stor tak til Marie og Carsten for deres store gæstfrihed.
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LE Camping
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.

Fra Læsø rundt

Man skal nok til, at skynde sig.:
Hvis Du / I ønsker, at leje Bratten huset.
Kontakt Lars
Se på.: http://www.frederikshavn-roklub.dk/
site/forside/forside.html
Bratten huset er allerede udlejet i.:

St. bededags-ferien

Reserveret i uge 26.
Sct. Hans aften i Bratten.

Uge 29

Uge 31
Uge 32
4
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Læsøturen – så lykkedes det.
Vi Frederikshavnerroerere har måttet lægge ører til, at andre roere spurgte os,
hvordan det var at ro omkring Læsø, uden at vi kunne svare. Vi har også måttet
læse andre klubbers roere begejstret berette om, hvor pragtfuldt det var. Ingen fra
Frederikshavn roklub havde været rundt om Læsø. Vi kunne citere Mick Jagger
fra sangen om Angie : ... They can’t say, we did’nt try...” , for det har vi godt nok
gjort. De ældste af jer vil kunne huske min beretning fra midt i 90’erne, hvor en
samling djærve roere var taget til Læsø for at gøre turen rundt. Det gode skib Rødspætten kom til at ligge 4 dage i en have på Læsø. Vi roede ikke en meter, det stormede simpelthen i juli måned og det regnede og haglede og tordnede sikkert også.
Vi cyklede, vi spillede kort, så på saltsydning og kalkmalerier i den røde kirke,
spiste jomfruhummer og havde såmænd en dejlig tur alligevel. Så gav vi op og tog
færgen hjem. Så blev det sikkert pragtfuldt vejr. Jeg har været på arbejde på Læsø
mange gange i havblik og tænkt, havde man nu en båd og to andre roere, men det
havde jeg altså
ikke.
Læsere af dette blad
har også set Kirsten
som en forkommen
druknet mus på Vesterø havn efter et
nyt forgæves forsøg.

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
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Grundlovsdag og
de to følgende dage
tog et stærkt hold af
sted igen for at gøre
forsøget. Nu var det
Læsø rundt eller
døden. Vi lever alle
endnu. Vi havde lejet de to udstationerede både dvs. plads til 6 og vi var 7. Kim på
sofaen i stuen, Hanne og Lars, Ib og Kaj, Helle og Mogens i dobbeltsenge i et dejligt lejet sommerhus. Hanne havde som sædvanlig tænkt på alt, boller, kaffe, te
osv. – tak for det.
Vi var med færgen torsdag eftermiddag. Lars skaffede os op på kommandobroen
og humøret var højt. Det var bølgerne også, men vi skulle jo også først ro næste
dag. Fredag var grundlovsdag og vejret var fra morgenstunden ikke til roning. Jeg
tænkte, at det måtte være fordi, jeg har syndet, at
forsætter s 6
5

jeg aldrig skal rundt om Læsø.
Moses kom heller aldrig til Israel, han fik kun lov at se derind. I må læse resten i
biblen. Kim har imidlertid sådan en vældig maskine, der kan fortælle, hvordan vejr
og bølger bliver nogle timer senere. Det skulle blive bedre. Det trak ud. Lars og
Hanne cyklede lidt rundt. Vi andre kørte lidt rundt på Læsø i Lars og Hannes bil. Ib
har det som børn, når bilen kører, sover han, så han fik ikke set så meget, men det
gjorde vi andre. Vi fik sonderet kysterne. Det skulle vi senere få fordel af. Kl. 17
kunne vi ikke vente længere. Lars tilbød at være 1. landmand også tak for det. Der
var stadig vind og sø, men vi fik begge i ryggen og det gik rask mod sydvest ned
mod Stokken, der havde Lars nok regnet med at blive skiftet ind, men vi var der så
hurtigt, at ingen var klar til at blive landsat endnu. Vi vinkede derfor bare til ham,
mens han stod inde på land og svingede med begge arme. Det er jo også god motion. Nu var vejret blevet virkeligt godt. Vandet var fladt. Der var små øer og holme
og der var godt nok lavt. De udstationerede både er for så vidt ens, men en af dem
har ikke det originale ror. Og det var heldigvis den båd, jeg var i. Det originale ror
gik nogle cm længere ned end kølen. Det var ikke så smart i det lave vand. Kaj, Ib
og Hanne måtte ofte ud at vade, selv om vi var mange kilometer ude fra kysten,
mens vi Kim, Helle og jeg hele tiden holdt os flydende – lige akkurat. Da vi havde
passeret Hornfiskrøn, så vi en sæl og glædede os over det, men længere henne på
turen så vi så ufatteligt mange sæler, at jeg aldrig har oplevet noget lignende. Det
var ved at være halvsent og sælerne og deres unger var gået til ro på sandbanker. De
kommenterede højlydt og vredt vores forstyrren. Der er ingen havne eller lignende
på sydøstsiden af Læsø, så det var jo ikke sådan at få Lars byttet ind nu. Det ville
forudsætte kilometer lange vadeture i ukendt og lavt vand. Det begyndte også at
mørkne. Lars forsøgte med blinkende lygter og via mobiltelefon at dirigere os ind
til noget, der hedder Sydhavn. Den fandt vi aldrig. Kim mente at have set blinkende
lygter, men det viste sig nu at være fyret nord for Østerby havn, han havde set. Det
styrede vi i lang tid efter. Det var jo de lyse sommernætter og vejret var pragtfuldt
og vi nåede til Danzigmann, hvor vi vidste fra vores rekognisering tidligere på dagen, at vi kunne gå i land. Det gjorde vi så ” i sommernattens leende ”, som Bergmann ville have sagt. Lars havde taget ensomheden pænt og havde sørget for taskekrabbeklør, flutes og hvidvin, som vi nød i sommerhuset i højt humør.

Læst i LÆSØ POSTEN.:
Natten efter [ fars dag ] Grundlovsdag, nærmere natten til lørdag
den 06-06-09 har Læsøfolk iagttaget høj sang ved Danzigman
ca. kl..0100. Nogle mente, der blev sunget:
” Måneskin ombord ”, andre mente, der blev råbt ny kurs?
Og der var også ryster fremme om, hvem der var styrmand, eller om der
overhovedet var styrmand / mk. ombord. Andre havde ment, at de havde
set den sorte sejler. Ja, der går rygter om, at man i måneskinnet havde set
to sorte sejlere, at der blev signaleret fra land, i flere timer
[ nærmere Sydhavnen ], fra en bil i tomgang. Bilens farve var vanskelig at
se, da der var temmelig mørkt. Nogle mente også at have set lys som blitz
fra havet sydøst for Hornfiskerrøn eller den gamle Decca mast. Det var
muligvis narkosmuglere, men den lokale betjent havde intet hørt? Andre
havde set en overlæsset stationcar i vild fart bort fra Danzigman
med slukkede lygter.
Jeg spørger, var det ikke, da vi roede Læsø rundt?
Vel roet
Lars

Den følgende dag var Kim ikke helt på toppen. Han meldte sig som landmand og så
gik det hurtigt fra Danzigmann rundt om Østerby igen mod Vesterø Havn. Da vi
nåede revet ud mod Nordre Rønner, var Lars ved at revne af grin over, at Ib, Kim
og Hanne igen måtte ud at spadsere med båden. Han fotograferede til bladet og havde set overskrifter som ”pramdragerne slår til igen” eller lignende, men efter nogen
søgen efter dybde nok måtte vi også give op og ud at vandre og trække med båden,
ellers skulle vi have været nord om Nordre Rønner.
forsætter s 7
6
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Den følgende dag var Kim ikke helt på toppen. Han meldte sig som landmand og
så gik det hurtigt fra Danzigmann rundt om Østerby igen mod Vesterø Havn. Da
vi nåede revet ud mod Nordre Rønner, var Lars ved at revne af grin over, at Ib,
Kim og Hanne igen måtte ud at spadsere med båden. Han fotograferede til bladet
og havde set overskrifter som ”pramdragerne slår til igen” eller lignende, men efter nogen søgen efter dybde nok måtte vi også give op og ud at vandre og trække
med båden, ellers skulle vi have været nord om Nordre Rønner.
Sidst på lørdagen rakte vi armene i vejret over, at Læsø endelig var besejret også
af Frederikshavnerroere.
Læsø er et dejligt sted, men det kan nok diskuteres, om det er godt rofarvand. Der
er meget lavt mange kilometer ud. Kommer man ud, hvor der er vand nok, kan
vinden få ved og der er i hvert fald ikke hjælp at få. Store dele af Læsø er meget
øde. Der er ingen steder på syd siden, man kan gå i land, bortset fra det sted, vi
aldrig fandt. Der er masser af lumske sten, som det kræver både dygtighed og held
at undgå. Jeg ønsker den ny roafdeling på Læsø alt godt, men anbefalingen af æsø
som rofarvand vil jeg nu nok overlade til andre begejstrede roere. forsætter s 11
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Aktivitetskalender
Roning Juni-Juli
Mandag kl 19.00
Tirsdag 18.00
Seniorroning onsdage kl.9.00
Torsdag 19.00
Arrangementer resten af året

Alle deltagerne var i højt humør. Den lækre grillmad og vin havde gjort sit til den
gode stemning i selskabet, og minsandten om ikke Jørgen Hansen, Anette og Pia
kom gående fra havsiden for deltage i fælleskabet. Ulla, Pia og Jette sørgede for
opvask og kaffebrygning, så alt var parat, da heksen skulle sendes af sted. Dette
foregik under hyl og hvin. Lidt efter blev der stille, for midsommervisen skulle
synges, sangblade blev delt ud, og Ole Skov sang for.
Aftenen fortsatte i de meget smukke omgivelser, klitlandskabets grågrønne farver,
den høje midsommers klare himmel farvet af bålets glødende og fyrige flammer.
Det var en flot fejring af det 6o årige gamle Brattenhus, derfor vil det være optimalt,
hvis traditionen med Sct. Hans Aften i Bratten atter er genopstået. Alle takkede for
en samværsrig aften.
Vel roet. Lars og Hanne Høyer.

Kæntringsøvelse i august
Se opslag i klubben
29. august: Deget Rundt
24. oktober: Standerstrygning
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Brattensommerhusets 60 års fødselsdag
Første rotur i de gode
Gamle dage

Sct. Hans aften 2009.
Hvor er bålet? Hvor er Bålet?
Lød det i kor, da Ib og Kaj ankom med Julian og Grethe til Brattenhuset kl. 18.
Lars havde nemlig lovet bål med heks og det hele.

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

Ja, rolig, rolig!!!! Lød det fra Hanne. Vi får bålet lavet ved fælles hjælp nu, der er
masser af brænde og kviste fra træfældningen, desuden vil vi ikke risikere, at pindsvin, smådyr og lignende omkommer i flammerne.
Lars startede dog med at få tændt kullene på grillen, så der kunne blive klar til, at
deltagerne kunne tilberede deres medbragte grillmad.

Tlf. 98 43 40 76

I løbet af kort tid strømmede det til med biler. Preben med kone, datter og svigerdatter og Kims gasgrill. Kim kom senere, da han var til hundetræning med Jackson.
Rigmor og Rita med ægtefæller, John, Lisbeth og familien Skov. Ulla medbragte
hjemmebagt kage. Uhm!
Ved fælles hjælp blev der nu flyttet borde og stole og dækket bord. Der blev grillet, der blev slæbt brænde og kviste til bålpladsen, hvor der hurtigt rejste sig et
kæmpe monument af brændbart materiale.
Under spisningen gik Lars rundt med
en kost og spurgte: Hvem vil være
heks???
Der var dog ingen tilsagn, så Lars
fremstillede Brattens flotteste heks i
skumgummi,skiundertøj og en lampeskærm som hat.
Heksen var desuden udstyret med hyl
i lommerne og en raket i rumpen

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

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.

forsætter s 17
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Maling fra
Farveviften søger
nyt hjem
Maigårdsvej 2a
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 88 88
www.farveviften.dk
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De sidste kilometer blæste det lidt op. Kirstens plan om Grenen blev derfor droppet – det var også ved at være spisetid. Sejlklubben er markeret med en mast med
stander, så den fandt vi let. Det var Skagen festival, men der var roligt i den del af
havnen. Alle dem, Kirsten havde aftaler med, var enten fulde eller ikke til at finde,
så vi måtte tage til takke med at sove i sejlklubbens entre. Entreen var den offentlige indgang for sejlende gæster til bad og toilet, men der var kun lidt postyr kl.
06.00 om morgenen. Efter at have etableret os, gik vi på Bodilles kro, hvor Kirsten
skaffede os plads ved et bord, hvor der sad tre damer i forvejen, men vi var velkomne og fik en dejlig rødspætte og Mogens fik to alt til lyden af god musik. Vi
kunne ikke gå 5 meter, uden Kirsten mødte nogen hun kendte. Vi var trætte og gik
derfor hjem i seng, mens Kirsten summede lidt på festivalen.
Den følgende morgen kom der en, der havde nøgle til sejlklubben. Kirsten stod
rask op og fandt ud af, hvem han var. Selvfølgelig kendte hun ham. En tidligere
kollega - ikke ham hun havde aftalen med, men snart sad vi bænket i sejlklubbens
hyggelige køkken og spiste rundstykker og drak kaffe.
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

Vi havde med lidt hjælp fået båden op ad sejlklubbens slæbested dagen før og igen
med gode menneskers hjælp, kom den i vandet igen. Nu var det overskyet, men
vandet var stadig til at have med at gøre, når vi holdt os tæt på land, hvilket sagtens kunne lade sig gøre. Vi så det samme i modsat vinkel og fik på ny repeteret
danskpensum for 10 klasse. Det er jo også et par år siden, så det skadede jo ikke.
Vi gentog succesen med frokost i Ålbæk de sidste rester og en grill kylling med
pommes frites til Mogens.
Mogens skiftede uden vrøvl og ulykker som vi andre hver halve time.
Turen kan absolut anbefales, hvis I er lige så heldige med vejret, som vi var.
Helle
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Frederikshavnerroere.
Læsø er et dejligt sted, men det kan nok diskuteres, om det er godt rofarvand. Der
er meget lavt mange kilometer ud. Kommer man ud, hvor der er vand nok, kan
vinden få ved og der er i hvert fald ikke hjælp at få. Store dele af Læsø er meget
øde. Der er ingen steder på syd siden, man kan gå i land, bortset fra det sted, vi
aldrig fandt. Der er masser af lumske sten, som det kræver både dygtighed og held
at undgå. Jeg ønsker den ny roafdeling på Læsø alt godt, men anbefalingen af
Læsø som rofarvand vil jeg nu nok overlade til andre begejstrede roere.
Men vi gjorde det.
Mogens.

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
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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

Fra Dragør til Skagen

Privatskolen
i
Frederikshavn
Tlf. 9842 1566

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

Jeg startede min ferie i Dragør den 3. juli. Mogens og jeg havde en aftale med
Kirsten om, at vi, så snart vejret var til det, ville ro Frederikshavn - Skagen t/rt.
Efter studium af alle vejrvarsler var det klart, at vi skulle se at komme af sted. Vi
fik sovet vel længe i Hjørring, så da vi ankom til klubben ved10-tiden, var Kirsten allerede i fuld gang med at ud nytte sine mange kontakter til at skaffe os et
sted at sove. Det blev i Skagen Sejlklub. Vi tog af sted i Hjellen med bigblades i
strålende solskinskin og havvideblegt.
Da vi nåede Ålbæk regnede vi med, at vi var over midten og vi nød vores medbragte frokost og fik et dejligt havbad i lunkent vand, det er mange år siden vandet var så varmt i Kattegat.
Ved Bunken så vi nogen vinke efter os. Det var Julian og Ib, der havde villet følge vores færd. Vi fik endnu et havbad og Mogens var uheldig. Han blev brændt
af - ikke af mig, men af en brandmand. Det pylrede han over resten af turen, det
lille pus.
Efter Bunken blev landskabet mere øde og klitterne blev ubevoksede og høje,
som i en ørken – et meget specielt syn, som vi ikke ser på Amager, selv om vi
har både strandenge og strandparker. Kirsten fortalte om H C Andersens hårde
rejse til Skagen. Den gang havde man tre valg, at sejle, der var bare ingen havn,
over heden, som ikke var nogen rar tur eller langs kysten, som var den, H C Andersen foretrak. Det er svært at forstå, hvordan en hestevogn kunne køre der, det
må have været anderledes dengang. Vi fik også lige repeteret og udbygget vores
viden om Holger Drachmann.
Lige før Kongevillaen blev vi bange for, at vi ikke kunne komme forbi, fordi et
bundgarn gik mange kilometer ud i havet. Men det var lige akkurat lavet rigtigt,
vi kunne snige os inden om.
forsætter s 15
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