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Bestyrelse: 
Hanne Hansen: 98 25 88 30 
Søren Strandskov:  98 75 02 34 
John Christensen: 24 25 38 50 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Leif Nielsen 98 25 73 73 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Orla Bøgsted: 98 25 12 20 
Hans Holmgaard: 28 39 03 38  
Michael Olesen 98 75 09 19 
Jan Tegen: 98 25 46 64 
Henry Pedersen: 23 30 09 02 
 
Aktivitetsudvalg:  
Hanne Hansen: 98 25 88 30 
Lone Koldbro: 98 25 25 30 
Erik Koldbro: 98 25 25 30 
Vinni Nielsen: 98 25 73 73 
Inger Kristensen: 98 25 17 15 
Rita Herberg: 74 66 18 22 
Lene Jensen:  98 25 69 61 
Tom Jensen: 98 25 69 61 
Lise Pedersen 35 36 20 91 
 
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen: 98 25 72 26 
Flemming Midtgaard: 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.:  98 25 22 06 

PR-bladudvalg: 
Leif Nielsen: 98 25 73 73 
Inger Møller: 98 75 02 03 
Kristoffer Møller: 28 77 92 03 
Henrik Eske Jensen:  98 25 72 26 
Lars Iversen:  
Gorm Madsen:   
 
Driftsudvalget: 
John Christensen:  98 26 96 98 
Erik Koldbro: 98 25 25 30 
Svenning Nielsen : 98 25 22 42 
Orla Bøgsted: 98 25 12 20 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug 
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemester 
Hasse Christensen: 51 52 66 24  

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 2 i 2009 
 
Ansvarshavende redaktør : 
  Leif Nielsen   
 (Bestyrelsesmedlem og 
 formand for PR-udvalget) 
 
  Udgivet i 200 eksemplarer 
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Mindeord 
 
 
 
 

Den 12. april modtog vi med sorg meddelelsen om, vores 
næstformand Peter Georg Pedersen havde  opgivet den hårde 
kamp mod kræften. 
 
Peters alt for tidlige død efterlader et stort tomrum i Hals 
Bådelaug. Peter formåede - på trods af relativt få år som 
medlem i Bådelauget - at sætte store aftryk i klubben. 
 
Det blev også midt i et af de mange projekter, han satte i søen, 
han måtte give slip – arrangementet med Havhingstens 
hovmester. 
 
Vi vil savne Peters evner som organisator og igangsætter - og 
Peter som menneske i det hele taget. 
 
Vore tanker går til Lis og børnene.  
 
Det er vort håb, familien fortsat vil komme og være en del af 
den klub, der - til det sidste - betød så meget for Peter. 
 
Æret være Peters minde. 
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Solen skinner fra en skyfri himmel, 
det er en god start på den kommen-
de sejlsæson. 
 
Foran os i klubben, ikke mindst for 
bestyrelsen, kommer der en del op-
gaver, nogle af dem er allerede fær-
dige ved udsendelse af dette blad.  
   
Østbroen blevet restaureret så den 
igen kan holde i mange år. 
Der er lavet aktivitetskalender for 
året, der kommer, frem til og med ge-
neralforsamlingen næste år.  
 
Der skal forhandles med kommunen 
om, hvor vi skal opbevare vores ma-
ster næste vinter. Vi har stadig et lille 
håb om, at det bliver muligt at få et 
hus et eller andet sted på havnen, 
hvor vi kan opbevare de mange ting, 
vi havde i Lægården om vinteren.  
 
På loftrummet, som bruges til opbe-
varing af diverse ting, er der sat 
ovenlys vinduer i. Det er planen at 
der skal laves et kontor/
mødelokale. Denne op-
gave er sat i bero, indtil 
det bliver efterår, da den 
gerne skal laves ved 
hjælp af frivillig arbejds-
kraft, og det jo er nu, vi 
skal sejle. 
 
De affaldscontainere, vi 
havde ovre ved siden af 
Lægården, er flyttet over 
på Vestpieren, inde bag 
Rasmus Klump er der, 

bag et flethegn, sat 
containere op til af-
fald. Hermed en op-
fordring til alle, hjælp 
hinanden og gæste-
sejlerne med stadig 
at holde vores havn og kajer rene, 
selv om der er lidt længere over med 
affald. 
 
Lægården er nu revet ned, vi har dog 
bænken, som stod ved enden af Læ-
gården. Den vil blive sat op i forbin-
delse med gæstesejler huset, så vi 
stadig kan sidde i solen og ordne 
verdens situationen, den skulle jo nø-
dig blive uoverskuelig fordi Lægår-
den er væk. 
Vi har arvet den lille broche som 
Henning havde sat på enden af læ-
gården. Vi er vel kulturelle, den vil 
også blive sat op på gæstesejlerhu-
set. 
 
God vind 
Formanden/kvinden 

Formanden har ordet 
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Da det blev besluttet at slå 
nye pæle i på flydebroerne, 
var den første opgave at hen-
te rambukken i Egense. Sam-
men med Vivaldi Hans, tog 
holdet på projektet, med Kap-
tajn og ølansvarlig Tom som 
chef på det gode skib Trunte 
af Hals.  
Min opgave var at styre slæ-
betovene. Det skulle jeg kun-
ne klare, da jeg  har været 
FDF’er  - det gik. 
 
Der var fuldstændig roligt vand, in-
gen vind så vores ølchef besluttede, 
at tomgang var en god fart, så var 
der rigelig med tid til tankningen. 
 
Min ”Bimmer” Hals – Aalborg – Egen-
se, stop ved pølsebod (middag) har 
samme forbrug af tid. 
 
Det gik utroligt godt med at slå pæle 

for dagplejen og mig. Da jeg var den 
yngste (gift med kvinde der kræver 
ligeberettigelse) skulle jeg sørge for 
mad. Dr. Nielsen var til stede ved alle 
måltider også dem uden mad. 
Rambukken skulle retur. Igen var det 
FDF til at styre slæbetovene, Vivaldi 
Hans på rambukken, Tom som chef.  
Hans og mig var bedding, store bøl-
ger og vind og masser af fart på bå-
den. 
 
Der var kun 1 kost, vi ikke påsejlede 
på vej ind til Egense. Vi er vel rigtige 
søfolk. 
 
Det var utroligt professionelt at læg-
ge rambukken på plads. Som rigtige 
søfolk afsluttede vi med at gå på 
grund. Det er vel meget normalt, sid-
der fast i 2 timer. Godt jeg har min 
”Bimmer”, når det i gennemsnit skal 
tage 5 timer tur retur til Egense. 
 
God vind og håb om nok vand under 
kølen til den nye sæson 

 
   /Hasse 

En landkrabbe står til søs 
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Nyt fra sejladsudvalget 

Planlægningen af Hals Barre Cup 
som løber af stabelen d.27/6, er i fuld 
gang. 
Der er sendt indbydelser ud til 11 
klubber i området, så vi håber på en 
stor tilslutning, 
Der startes med kaffe og rundstykker 
om morgenen før skippermøde kl. 
09,00 
 
Starten går kl., 10,00, og vi forventer 
hjemkomst mellem kl. 16,00 og 
18,00. 
Der bliver start og måltagning ud for 
havnen. 
Der er præmieoverrækkelse kl. ca. 
18,00, når resultatet er opgjort, og 
der har været en diskussion om sej-
ladsens forløb, inden grillmaden ind-
tages af de sultne gæster. Derefter 
fortsætter festen med hyggeligt sam-
vær. 
 
Tirsdags sejlads 
Ja så er vi startet på en ny sæson. 
knap halvdelen af udvalget er skiftet 
ud, tak for godt arbejde til dem der 
gik ud. 
I sidste udgave af klubbladet var der 
en udmærket artikel af Christian om 
at sejle efter lys og bruge golfprincip-
pet til regulering af mål. Det har ud-
valget drøftet, og fundet som en god 
ide at prøve i år – måske for altid – 
så tak til den ”gamle søulk” for et 
godt oplæg. 
 
I udvalget håber vi på at få flere både 
på vandet med denne udgave af en 
tirsdagssejlads. Det skal forstås på 

den måde, at der i 
det system som vi la-
ver nu, håber på me-
re plads til dem der 
ikke er så erfarne. 
Der bliver 2 starter. Den første kl. 
18.45 for dem der er nye inden for 
sporten og gerne vil lære deres båd 
noget mere at kende, samt dem der 
ikke er til de ”hårde” starter. 
 
Tirsdag den 21 april kl. 19.00 var der 
møde på Sejlerloftet, hvor vi gik i 
dybden og drøftede fordele og ulem-
per ved det nye system. Vi håber at 
se nogle flere end bare dem der ple-
jer at være på banen. Vi vil gerne gø-

(Fortsættes på side 7) 
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re det til en folkefest at sejle tirsdags 
sejlads :o). 
I den anledning har udvalget også 
besluttet at der ikke kåres en klub-
mester længere, hvis der er flere ens 
både ,kan de føre deres egen interne 
regnskab. 
Vi håber at lave en sejlads for alle 
 
Læs i øvrigt venligst Christians ud-
mærkede indslag i klubbladet inden 
mødet. 
 
Tirsdagssejladserne er nu i fuld 
gang, og vi har haft alt fra vindstille til 
hård vind. Alle er kommet helskindet 
hjem, men det er hos nogle gået 
hårdt ud over materiellet, og for an-
dre er kølen blevet skrabet ren. Men 
det tages med godt humør, når vi ef-
terfølgende mødes til kaffe på sejler-
loftet. Der har været et stort fremmø-
de af både,  når det ikke har blæst 
for meget. Helt op til 16 både. 
Det betyder at Orla, der er dommer, 

 
 
 

har meget at se til når der startes. 
 
Med hensyn til de nye regler, så er vi 
nu kommet godt i gang med at sejle 
efter den nye måde, som alle efter 
noget snak på formødet, har modta-
get godt.. Hvis vi ser bort fra TA-mål-
tiderne, begynder der at vise sig for-
skellige vindere, da målene langsomt 
forandrer sig ,sådan at det nu er 
sjovt for alle at komme på Sejlerloftet 
for at se på måltavlen.  
Så tak endnu en gang til den gamle 
søulk Christian, som nu også træn-
ger sig på til at blive dommerassi-
stent, da Orla sov over sig  den 2 ju-
ni. Med Christian og Corts hjælp fik 
vi startet tirsdagssejladsen. Et godt 
initiativ, og sikken da en god vind til 
den længste bane. Vi havde en dejlig 
aften. Det ser ud til at alle trives med 
den nye form, så der er plads til både 
race og hygge/sjov. 
 
HUSK VI SEJLER IKKE SKT. HANS 
AFTEN 
 
 På sejladsudvalgets vegne 
  Hans og Henry 

(Fortsat fra side 6) 
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Så lykkedes det endelig at komme i kon-
takt med en, der var interesseret i en 
byttehandel. 
Vi havde også forsøgt at sælge Afrodite i 
det meste af et år, så jeg var godt utål-
modig. 

 
Lørdag den 10/1 09 hav-
de vi allieret os med Mi-
chael ”sejlmager”, så fra 
morgenstunden drog vi 
mod Rigsbjerg Marine for at se på en 
Ballade. 
Jeg havde informeret Lene om, at hun 
ikke skulle tænke så meget over hvor-
dan den så ud, men mere over hvordan 
den kunne komme til at se ud, da jeg 
var forberedt på, at det nok ikke var no-
get kønt syn, der ville møde os. 
Men til vores store fornøjelse var det ik-
ke så slemt, det der mødte os. Der var 
ryddet pænt op, og gamle ting var smidt 
væk. Men efter vores standard trængte 
den til en kærlig hånd. Lene var blevet 
udstyret med en blok og en blyant og 
skrev ned, hvad det var, vi mente, der 
skulle laves, inden den kunne bruges af 
os. 
 

Det var en meget sympatisk sælger, vi 
mødte. Han forstod at være der - men 
samtidig også at lade os kigge i fred. Vi 
fandt frem til, hvad vi ville give i bytte, og 
kravlede så ned for at mødes med sæl-
geren. Da vi havde afgivet vores bud, 
mente han, at vi skulle køre ind til de-
res kontor for at få en kop kaffe og tale 
om tingene. Som sagt så gjort og vi fik 
handlet, med levering inden for 14 da-
ge. De længste 14 dage jeg længe har 
haft. 
Torsdag den  15/1 09   skulle den leve-
res på hjemmeadressen. Jeg havde 
taget fri og allieret mig med et par gæ-

ve gutter fra 
klubben. Alt gik i 
skønneste orden. 
Vi fik Baloo sat 
på det grønne 
område ,  og 
vognmanden tog 
Afrodite med sig. 
 
Så ventede der 

en del arbejde forude. Alt træværket 
skulle slibes ned og lakeres, der skulle 
syes nye hynder og gardiner, der skulle 
laves nyt strøm samt andre småting af 
træarbejde skulle fornyes. Så det var 
bare om at komme i gang. Men heldig-
vis havde der været mange fra klubben 
forbi for at se, hvad det var, vi havde få-
et os købt. Der var en del, som havde 
tilbudt at hjælpe, hvis det skulle komme 
til at knibe. Hver har jo sine spidskom-
petencer, så det har været en kæmpe 
hjælp, vi har fået og som vi gerne vil tak-
ke for. 
Så alt i alt synes vi selv, vi har fået et 
rigtigt godt resultat. 
 
    Lene og Ole 

Byttehandel Afrodite/Baloo 
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Jeg havde tidligere tænkt på at delta-
ge i en havkapsejlads fra Hals, der 
hed Elvstrøm Sobstad Cup, og som 
blev sejlet i august måned. Det var af 
forskellige årsager ikke blevet til no-
get. Men i vinter bestemte jeg, at i 
2006 skulle det være. Det viste sig i 
foråret, at sejladsen var flyttet til 1. 
juli og var døbt om til Hals Barre 
Cup. Jeg havde bestemt, at det skul-
le være en pensionisttur, og derfor 
spurgte jeg Villy Skov "Balder" IF-
båd og Bendt Aldal "Bette Blå" Dra-
bant 22 om, de ville være med til at 
sejle havkapsejlads i Hals. Begge 
ville heldigvis gerne med. Bendt er 
den ældste. Han blev 65 år i april. 
Jeg bliver 65 til august og yngst er 
Villy, der først bliver 65 år i 2007. 
Dvs. at vi til sammen er næsten 195 
år. 
 
Da der blev noget transportsejlads 
fra Frederikshavn til Hals og tilbage, 
aftalte vi, at Villy sejlede med på tu-
ren til Hals, og Bendt skulle så være 
med på turen tilbage til Frederiks-
havn. Farvandet ved Hals var ret 
ukendt for mig, men Villy og Bendt 
kendte farvandet, og således havde 
jeg to lodser. Sidst, jeg sejlede på 
Limfjorden, var med to skibe, der hed 
"Jens Bang" og "H.P. Prior", så det er 
et par dage siden. 
 
Torsdag den 29. juni klokken godt 10 
sejlede Villy og jeg ud af Frederiks-
havn Marina med kurs mod Hals. 
Vinden var let fra sydvest, og vi var 

kommet næsten til Sæby, da den for-
svandt. Efter kort tid kom der ny, let 
vind fra sydøst, hvilket betød bide-
vindsejlads. Ved Stensnæs måtte vi 
slå et slag østover for at runde den 
grønne sideafmærkning på øster 
side. Senere, et par sømil før Solda-
terne på Hals Barre (et grønt og rødt 
fast fyr),startede vi påhængsmoto-
ren, da vinden var næsten forsvun-
det, og der var meget modstrøm. For 
motor nåede vi Hals klokken godt 19 
- efter 9 timers sejlads. Loggen viste 
over 40 nm pga. modstrøm under he-
le turen. Villys kone kørte os hjem til 
Frederikshavn. 
 
Lørdag den 1. juli startede jeg hjem-
mefra kl. 7.00 og hentede Villy på 
Ubersaxvej, og derefter Bendt ved 
Sæsing. Vi kom til Hals ved 8.30 ti-
den, i god tid inden skippermødet kl. 
9.00. Efter programmet var starten kl. 
10.00, og det skulle være en respit-
start, hvilket betyder, at mindste båd 
starter først. Dette gør, at første båd 
over mållinien har vundet. På skip-
permødet blev det bestemt, at star-
ten skulle udsættes til kl. 11.00 pga.. 
manglende vind, og nyt skippermøde 
blev fastsat til kl. 10.00. 
 
På det nye skippermøde blev det be-
stemt, at banen blev afkortet fra 23 
nm til 13 nm, og at det blev en sam-
let start kl. 11.00. Den nye bane var 
stort set en op og ned bane med 
kryds ud til bøje 17 på Hals Barre, og 

(Fortsættes på side 12) 

Hals Barre Cup 2006 
806'eren Nikolajs beretning af skipper Robert Eisenhardt. 
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derefter læns tilbage forbi Hals og et 
par nm ind i Limfjorden til en grøn 
sideafmærkning og endelig kryds til-
bage til Hals. 
På skippermødet kl. 9.00 havde vi få-
et udleveret løbspapirerne, og vi blev 
ærlig talt noget lange i ansigterne, da 
vi så det løb, vi var placeret i. 
"Nikolaj" skulle i løb med følgende 
både: Juwel 34 Culusbonus Thisted 
Sejlklub, X 79 X-Craft Mou Sejlklub, 
X 79 Jubel Mou Sejlklub, Banner 28 
Racer Bandit Aalborg sejlklub, Albin 
Express Funky Fish Hals Bådelaug. 
 
Alle både, på nær den sidste, er fly-
vepap. Flyvepap er iflg. Dansk Sejl-
union en båd der har et SV-tal 
(planingstal) på over 70, men der 
skal mere til at ryste tre garvede sejl-
sportsfolk. 
 
Startlinien gik fra en stander på øster 
molehoved på Hals Havn og over til 
den røde bøje på Egensesiden. Vin-
den var østlig ca. 3-4 meter pr. sek. 
Et rigtigt flyvepapvejr. Den østlige 
vind betød krydsstart, og "Nikolaj" 
valgte at starte på styrbord halse ved 
den røde bøje. En fejlvurdering pga. 
modstrøm betød, at det ikke blev en 
skudstart, men alligevel en rimelig 
start. Iflg. sejladsreglerne skulle side-
afmærkningerne ud til Soldaterne re-
spekteres, hvilket gav kryds med 
mange ben på denne smalle stræk-
ning. "Nikolaj" fulgtes pænt med X 
79'erne, Banner 28'eren og Expres-
sen. Efter nogen tid var "Nikolaj" 
krydset fra Banner 28'eren og Ex-
pressen og havde begge X 79'erne 
umiddelbart foran. Flyvepappene var 

ikke så hurtige i den lette luft, som vi 
havde troet. 
 
Efter Soldaterne valgte "Nikolaj" at 
slå syd over, indtil vi havde bøje 17 
tværs. Villy foreslog nu, at vi skulle 
bøffe noget mere og lagde sig op på 
sidedækket, og da vi alle sammen nu 
bøffede, betød det, at krydsfarten 
steg fra 4,5 knob til 5,0 knob. Den 
forreste X 79 "X-Craft" øgede kun sit 
forspring en lille smule, og "Nikolaj" 
holdt fart med den anden X 79. No-
gen tid før "Nikolaj" havde bøje 17 
tværs, begyndte vinden at aftage, og 
nu var det tydeligt, at Expressen faldt 
længere og længere bagud. "Nikolaj" 
rundede bøje 17 lige efter X 79'erne, 
men sammen med en Afrodite 101. 
 
Det var nu læns, og derfor skulle spi-
leren op. Vi havde bestemt, at knej-
ten ,Villy, der kun var 64 år, skulle 
være fordæksgast, og Bendt skulle 
styre under spilersejladsen, mens 
skipper trimmede spiler. Spileren 
kom hurtig op, og nu var vi sikre på, 
at flyvepappene ville trække afgøren-
de fra "Nikolaj." Men – det skete hel-
digvis ikke. "Nikolaj" holdt stort set 
fart med den ene X 79 "Jubel", mens 
den forreste X 79 "X- Craft" kun øge-
de en lille smule. Vi havde medstrøm 
på spilerbenet tilbage til Hals, og 
holdt os derfor så vidt mulig midt i 
sejlrenden. Efter "Nikolaj" havde pas-
seret Soldaterne og var tæt på "Salt 
og Peber "(to røde faste fyr), blev 
"Nikolaj" indhentet af Banner 28'e-
ren. Vi kunne se, at jo tættere vi kom 
på Hals, jo mere medstrøm fik vi. Da 
"Nikolaj" passerede Hals, bommede 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 
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vi med spileren med knejten på for-
dækket. 
Vi skulle et par nm forbi Hals ind i 
Limfjorden til en grøn bøje. Vi var be-
tænkelige ved, om vinden skulle læg-
ge sig, så det kunne blive vanskeligt 
at krydse tilbage mod Hals i den 
stærke modstrøm. Før den grønne 
bøje begyndte vinden, til vores store 
tilfredshed, at øge til ca. 7 meter pr 
sek. Spileren kom ned. "Nikolaj" run-
dede bøjen, og det var nu kryds tilba-
ge til Hals. Det var nu vigtigt at kom-
me så langt ud til kanterne i Limfjor-
den som mulig, da der her var min-
dre modstrøm. Vi havde nu stor gavn 
af ekkoloddet, der blev flittigt brugt. 
Hver gang "Nikolaj" nærmede sig en 
af bredderne, var der nedtælling, fx 
3,5-3,4-3,3-3.2 osv., indtil vi gik over 
stag og kom på ny halse. Der var en 
del erhvervstrafik på Limfjorden, som 
"Nikolaj" var parat til at vige for, men 
heldigvis blev det ikke nødvendigt, 
da det kunne betyde tabte placerin-
ger.  
"Nikolaj" krydsede mållinien tæt på 
Banner 28'eren, der var tæt efter X 
79'erne. Efter sejladsen var "Nikolaj" 
sikret samme plads i Hals Havn, da 
Villy om formiddagen havde vendt 
skiltet på pladsen fra grøn til rød.  
Resultatet af vores løb blev følgende: 
 
Plac.Navn Type Sejltid Præmietid 
1. Culusbonus Juwel34 3.01.34 3.47.40 
2. Nikolaj Int.806 3.31.45 3.57.49 
3. X-Craft X-79 3.26.20 3.58.29 
4. Jubel X-79 3.29.22 4.01.31 
5. Bandit Banner28 3.29.54 4.03.17 
6. Funky Fish Express  3.42.08  4.04.44 

 

Et resultat vi selvfølgelig var meget 
tilfredse med. Det var helt sikkert ik-
ke blevet til en 2. præmie, hvis ikke 
Villy havde taget initiativet til, at vi 
skulle bøffe noget mere på krydset 
ud til bøje 17. Overaltvinderen blev 
"Freja", en Luffe 37 fra Aalborg Sejl-
klub. "Culusbonus" Juwel 34'eren 
plejer ellers at være overaltvinder på 
Limfjorden. "Nikolaj" blev nr. 5 overalt 
af 21 både. 
 
Bendt og skipper sejlede "Nikolaj" til 
Frederikshavn om søndagen , med 
god medstrøm fra "Soldaterne". Det 
tog kun 6 timer, dog med lidt hjælp 
fra påhængsmotoren, da vinden lag-
de sig sidst på dagen. 
 
Hals Bådelaug havde gjort meget ud 
af Hals Barre Cup, med stor fest i telt 
om aftenen og mange aktiviteter på 
havnen i løbet af lørdagen. Vi kan 
kun anbefale andre sejlere i FSK at 
tage til Hals Barre Cup i 2007 . 
 
Selve 2. præmien er noget af det 
pæneste, jeg længe har set. Det er 
en rund glasskive med en diameter 
på 9 cm og en tykkelse på 2,5 cm. 
Inde i glasskiven er der med laser-
stråler bl.a. indgraveret en tredimen-
sionel sejlbåd. Det er en noget pæ-
nere præmie, end de skrækkelige 
pokaler på marmorfod, man nogle 
gange ser. 
 
Med sejlerhilsen fra besætningen på 
Nikolaj 
og tak til Hals Bådelaug 
 

(Fortsat fra side 12) 
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Reparation af Østbroen 
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Foredragsaften tors-
dag den 16. april på 
Sejlerloftet  
 
En spændende aften, 
som af formanden 
blev indledt med et 
minuts stilhed, til min-
de om, og som tak til 

bestyrelsesmedlem og formand for 
PR-udvalget Peter Georg Pedersen, 
som alt for tidligt blev taget fra os 
søndag den 12. april. At denne fore-
dragsaften blev en realitet, ligesom 
det tidligere foredrag om Hav-
hingsten skylde alene Peters indsats 
for at tilføre klubben noget aktivitet. 
 
Foredraget blev holdt af hovmeste-
ren  Jens Knudsen, som levende for-
talte om det store arbejde, der var 
gået forud for togtet, herunder over-
vejelserne vedr. den “ægte vikinge-
kost” og “det acceptable kost” for det 
moderne menneske. Af forsknings-
mæssige årsager ville det optimale 
være at genskabe bålstedet midt-
skibs, samt medbringe de rationer, 
som man har en formodning om, og 
en smule viden om, at vikingerne an-
vendte. Her var råvarerne sandsyn-
ligvis primært tørret og saltet kød og 
fisk, samt brød og korn til grød.   
 
Det blev primært til en moderne ud-
gave, som “vandt”, og det åbne ild-
sted blev erstattet af 2 gasbrændere, 
som skulle forsyne over 60 menne-

sker med daglig 
mad, inkl. varme drikkeva-
rer. Med en “kabysplads” på ca. 
1 kvm. var der ligeledes udfordringer. 
Ligesom opbevaringen af den for-
holdsvis store mængde mad, skulle 
fintænkes. Køle- og frysekapacitet 
var selvfølgelig ikke en mulighed. 
Fælles for datidens og nutidens mad 
ombord er, at grød udgør en stor og 
væsentlig del af kosten. På det mo-
derne togt, var der havregrød hver 
eneste morgen. Ved slutningen af 
togtet var der dog stor opfindsomhed 
med at gøre grøden spændende. 
Nogle dryssede chokolade, marsba-
rer og endog Piratos på havregrøden 
for at “pifte” den lidt op. Det er vigtigt 
nu, og i gamle dage, at der er mad 
nok, og at den er næringsrig, da man 
forbrænder meget. Dels fordi man er 
ude, og skal holde sig varm, og selv-
følgelig også fordi der er et forholds-
vist højt fysisk aktivitetsniveau. 
 
Jens Knudsen havde af museet fået 
rimeligt frie hænder til opgaven, og 
hans kreativitet havde været stor. 
Bl.a. foregik det et større detektivar-
bejde, for at skaffe nogle forvoksede 

(Fortsættes på side 17) 
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termokander. En rigtig god historie 
om, hvorfor det er så vigtigt at være 
kreativ, at tro på sine ideer, samt ha-
ve de rigtige netværk at trække på. 
Jens Knudsen endte med at få direk-
te kontakt til en kinesisk producent af 
termokander/-spande med et indhold 
på ca. 4,5 liter. Og ikke nok med at 
det lykkedes at finde et firmat som 
havde varen, de ville faktisk også for-
ære det fornødne antal spande til Vi-
kingeskibstogtet.  
 
Jens Knudsen havde forudset, at 
rugbrød ville være et rigtigt godt næ-
ringsmiddel under togtet, men kan 
man få rugbrød, som kan holde sig i 
ugevis ude på de store have. Igen 
måtte der gang i netværket og Jens 
Knudsen ringede til Schulstad, for at 
spørge, om de var interesseret i en 
leverance til Vikingeskibstogtet. I før-
ste omgang blev det en “kold skul-
der”, men der skete åbenbart “et eller 
andet hos marketingchefen hos 
Schulstad”, for en dag blev Jens 
Knudsen ringet op, og firmaet ville nu 
gerne tage en snak om, hvad de kun-
ne gøre. Rent faktisk blev der opfun-
det en ny slags ekstremt langtids-
holdbart rugbrød, hvor der blev frem-
stillet en produktion, alene til togtet.  
 
Jens Knudsen er af profession slag-
ter, og havde derfor en del indsigt i 
fødevarebranchen, herunder hygiej-
ne og holdbarhed. Det var vigtigt at 
besætningen kunne få gode måltider 
med stort næringsindhold, og derfor 
var kød en vigtig faktor i kosten. For 
at kunne medbringe kød, uden køle-
faciliteter, måtte den kreative side 

igen anvendes. Der blev lavet forsøg 
med nogle stabile “kasser”, som kun-
ne stuves under kabyssen med en 
god isolering, og det viste sig, at hvis 
man stuvede frosset kød ned, og fik 
lukket kasserne rigtigt godt til, var det 
muligt at hente frosset kød frem selv 
efter 9 dage til søs.  

For at kunne lave mad, samt kunne 
få stillet tørsten, er det selvfølgelig 
også vigtigt at have en masse vand 
ombord. Men hvor er der plads til en 
kæmpe vandtank på et vikingeskib? 
Så også her måtte der tænkes alter-
nativt. Det blev en stor mængde pla-
stikdunke, som blev fyldt med vand. 
Disse kunne stuves/stables, så plad-
sen blev udnyttet bedst muligt, og 
ballastvægten udnyttet. Ligesom 
dunkene blev brugt, blev de genfyldt, 
når man kom i 
land. For at sikre at 
dunke blev brugt i 
den rigtige række-
følge, blev der sat 
en streg på dunke-
ne, hver gang de 
blev fyldt. På den 
måde vidste man, 
at man altid skulle 
tage dunkene med 

(Fortsat fra side 16) 
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ingen, eller færrest streger på. Den-
ne løsning viste sig at fungere endog 
meget fint i praksis. 
 
Udover de tre måltider om dagen, 
havde rummene hver især en nat-
kasse med the, kaffe, chokolade, 
kiks, æbler, nødder og tørret røget 
kød, som fungerede som et depot for 
nattevagterne. Nattevagterne varede 
i 4 timer ad gangen, og var ofte hår-
de, fordi gasterne var trætte. Kulden 
gjorde også, at gasterne brugte me-
get energi på at holde sig varme. Fra 
natkassen kunne de få varme drikke 
samt sukker til at holde energien og 
humøret oppe. 
Kosten var noget anderledes end 
den vikingerne fik serveret for tusind 
år siden.  

• Morgenmad: Varm havregrød 
og kaffe eller the. Gasterne 
havde, efter en lang og kold 
nat, brug for noget varmt og 
mættende at starte dagen på.  
Under sejladsen til Dublin spi-
ste besætningen næsten 5 tons 
havregrød.  

• Frokost: Ikke meget anderledes 
end hvad alle andre har med på 
madpakken til hverdag. Hvert 
rum, med 10 – 12 gaster, delte 
to frokostkasser med rugbrød, 
smør og pålæg, der kunne hol-
de sig i lang tid, såsom makrel i 
tomat, tun og røget spegepøl-
se.  

Aftensmaden afhang af vejret og om 
skibet sejlede eller lå i havn.  

• I havn: Der grilledes ofte og der 
blev købt friske råvarer, såsom 
grønsager og kød. Gerne de lo-

kale specialiteter.  
• Sejlads i roligt vejr: Hovmeste-

ren serverede et varmt måltid 
mad; suppe, sammenkogte ret-
ter, kogte pølser eller Spagetti 
Bolognese. Måltider som alle 
var lette at lave til mange i en 
eller to store gryder.  

• Sejlads i hårdt vejr: Skibet lå of-
te for uroligt til at have gasblus-
sene tændt og gryderne fulde af 
varm mad. Derfor havde hov-
mestrene medbragt tørret og 
røget kød der kunne spises 
med et stykke brød. De brugte 
også frysetørret mad, som blot 
skulle tilsættes vand, når al an-
den madlavning var umulig. 

Jens Knudsen fortalte, udover sit job 
som hovmester, også levende om 
selve sejladsen, livet omborg, og 
nogle af de mange oplevelser, der 
var på turen. Ingen tvivl om at togtet 
også for hovmesteren havde været 
en stor oplevelse, ikke mindst havde 
de store naturoplevelser, samt de 
meget rørende modtagelser i forskel-
lige havne, herunder Hals Havn rørt 
ham meget. Der strålede ekstrem 
velvilje fra mange steder mod skibet. 
 
Igen en rigtig spændende aften, hvor 
eventyrlysten skiftevis blev pirret, og 
bremset lidt, alt efter hvilke af ople-
velserne der blev berettet om.  
Igen er jeg ikke i tvivl om, at togtet 
såvel menneskeligt, videnskabeligt 
som sejladsmæssigt har tilført delta-
gerne, og Vikingeskibsmuseet i Ros-
kilde en meget stor viden. 
Tusind tak til Jens Knudsen. 
     /Henrik 

(Fortsat fra side 17) 
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Aktivitetskalender 2009-20010 

 
 
23. juni 2009 Sankt Hans  
 Opfordring til medlemmerne om at arrangere en hyggelig 

aften. 
 
27. juni 2009 Hals Barre Cup  
 Havkapsejlads, er en del af Limfjordcup  
 Der vil blive spisning på Sejlerloftet for deltagende sejlere 

med ægtefæller. 
 
29/30. august 2009 Grisefest 
 En sejltur til en nabohavn, hvor der vil være lidt sjov 

aktivitet, om eftermiddagen, fællesspisning til aften, 
morgenkaffe næste dag. 

 
24. oktober 2009 Afriggerfest 
 Fest på Sejlerloftet med god mad efterfulgt af dans til  

levende musik. 
 
5.  december 2009 Julefrokost 
 Den populære frokost arrangeret af Anette gentages.  
 
13. marts 2010 Generalforsamling 
 Mødet hvor man kan gøre sin indflydelse gældende for 

anliggender i klubben. 
 
27. marts 2010  Standerhejsning 
  Klubstanderen hejses og en ny sæson begynder. 
 
Husk at reservere disse datoer til klubarrangementer. 


