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Leif Olesen 
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og arrangementer. 
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Jensen 

Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer 
at klubbens fælles materiel er i orden. 

 

Hus– og materialegruppen 
Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. 

Sørger for at de er klar til brug og at klubbens 

mastekran er i orden. 
 

Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, 

motorer og trailer. 
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Side 3 

Det er som om vinteren har skubbet sig et par måneder. Sådan føles 
det. Hvor længe siden er det vi har haft hvid jul? Sneen kommer nu 
som regel først hen i februar. Går man tur til havnen, ligner man den 
ene dag en snemand, den næste er alt sneen væk og vintertøjet er 
pludselig for varmt. Et er sikkert – vi skal snart til at i gang med klar-
gøring af bådene igen. 
 

Der har siden sidst været en del debat ang. havneudvidelsen i Nord-

jyske Stiftstidende. Undertegnede har selv haft et par læserbreve i 

avisen, som er blevet kommenteret af andre læserbrevsskribenter. 

Nogle af skribenterne har været positive over for vores synspunkter, 

andre har været kritiske, men dog konstruktive. Enkelte indlæg må 

nærmest opfattes som kluntede forsøg på at skade sejlklubben mest 

muligt. 

 

Et medlem skrev en venlig mail til mig, hvori han bl.a. udtrykte sin 

bekymring for den hårde tone i avisdebatten. Svaret til ham var, at 

jeg håbede at debatten fremover vil være mere konstruktiv og for-

sonlig, men hvis ikke formanden for sejlklubben reagerer, når udvi-

delsesplanerne tydeligvis forringer forholdene for medlemmerne, så 

er formanden, set med mine øjne, ikke værdig til posten. 

 

Havneudvidelses-problematikken har af ad-hoc-udvalget været sendt 

til Dansk Sejlunion. Jeg har efterfølgende haft flere telefonsamtaler 

med miljøkonsulent for DS Jesper Højenvang, som har haft kontakt 

med Teknisk Forvaltning og med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærs-

gaard, der står for havneudvidelsen. Jesper har været en god hjælp 

og inspirator. Det er DS erfaring, at jo mere aktiv sejlklubber er ved 

havneudvidelser, jo mere indflydelse får klubberne på beslutnings-

processerne. Derfor sendte jeg i samråd med ad hoc-udvalget d. 9-2 

følgende mail til Teknisk Forvaltning: 

 
Jeg har fredag 6-2-09 talt med Jesper C. Højenvang fra Dansk Sejl-
union, der er meget interesseret i havneudvidelsen i Sæby. Han for-
tæller mig, at han har talt med forvaltningen pr. telefon for at drøfte 
Sæby Sejlklubs bekymringer ang. udvidelsen. 
 
Sejlklubbens ad hoc-udvalg har d. 8-2-09 holdt møde for at drøfte 
situationen. Vi erfarer, at man på møde i Politisk – Administrative 
Styregruppe d. 15-1-09, har set på vores forslag til nordlig udvidelse, 
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problematikken ang. vinteropbevaring og opfyldningen af del af eksi-
sterende havn. 
 
Jeg er blevet oplyst, at arbejdsgruppen holder møde 10-02-09. Der-
for sender vi yderligere 4 nye forslag, som kan bruges som inspirati-
on. Vores oprindelige forslag er også vedhæftet. 
 
Bemærkninger til skitserne:  
Værftet ryddes og bruges til parkering / rekreativt område om som-
meren. Om vinteren til vinteropbevaring af både. 
Eksisterende parkeringsplads ved klubhus og havnekontor bibehol-
des. Bruges fortsat til vinteropbevaring af både. 
Nyt landområde ved ny mole bruges til parkering / rekreativt område 
om sommeren. Om vinteren til vinteropbevaring af både. 
Opstilling af en kran til servicering af fastliggere og gæstesejlere. 
Alternativt en stor truck.  
 
Derved skulle der blive vinteropbevaringspladser nok til alle. Også til 
de ca. 100 nye fastliggere.  
Derved bliver der ingen ulovlig kørsel med bådene. 
Derved løser man trafikproblemerne langs åen. 
Derved løser man parkeringsproblemer – også for de næringsdriven-
de, Cafe Smeden, Fiskerestauranten m.m. 
 
Vi mener vores forslag er de bedste og billigste. De skaber liv på 
havnen og løser trafik og parkeringsproblemer.  
Div. bygherrer bygger temmelig sikkert under alle omstændigheder 
på fabriksgrundene. Vi anmoder om, at holde vestre ende af havnen 
fri for boligbyggeri. 
 
Mvh 
---------------------- 
 
Politisk – Administrative Styregruppe mødes igen efter 15.03.09.  
 
Se inspirationsforslagene på webloggen. 
 
Der er opstået en ny klub i havnen: Sæby Motorbådelaug. Efter si-
gende rummer klubben på nuværende tidspunkt 21 medlemmer, 
hvoraf 8 kommer fra Sæby Sejlklub. Det bliver spændende at se lau-
gets formål, værdigrundlag og kontaktpersoner, som efter laugets 
eget udsagn skulle offentliggøres først i januar måned. Sæby Sejl-
klub ønsker den nye klub rigtig god vind i fremtiden. 
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Alle former for riggerarbejde udføres. 
Salg af tov, maling og bådudstyr 

 
Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg Ø    

9834 30409834 30409834 30409834 3040    
Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  ----  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433    

www.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dk    
scanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dk    

John besluttede at afrense og nymale træskroget på sin 21 
fods sejlbåd. Da han var usikker på hvor meget maling han 
skulle bruge, ringede han til sin ven Poul, der netop havde 
gjort det samme. 
’Poul, hvor meget maling købte du til din båd?’. 
’10 liter’, sagde Poul. 
John købte 10 liter, men da han var færdig, havde han 4 
liter i overskud. 
Han ringede til Poul og sagde: ’Jeg købte 10 liter, men jeg 
har 4 til overs!’ 
’Ja’, sagde Poul, ’det havde jeg også.’ 
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Husk at møde op til årets generalforsamling d. 25.03.09. Mere om 
det inde i bladet. 
 
Man kan stadig nå at tilmelde sig 2 af forårets arrangementer d. 
15.03.09 og d. 16.04.09. Se Webloggen på hjemmesiden. Er der 
nogle som brænder inde med gode forslag til næste vinters arrange-
menter, så send en mail til undertegnede. 
 
Standerhejsning og Standerhejsningsfest finder sted lørdag d. 
02.05.09. Mere om det senere på Webloggen og opslag i klubhuset. 
 
Til sidst en opfordring til alle: Når du snart skal i gang med forårsklar-
gøring af din båd, så gør dig selv og dine sejlervenner en kæmpetje-
neste, ved kun at bruge godkendt bundmaling. Gammel bundmaling 
indeholder TBT som er på top 10-listen over verdens mest farlige 
kemikalier. TBT ophober sig i fødekæden og ender altså derved til 
sidst i mennesker. Blot et par enkelte syndere i en havn kan påføre 
alle andre en kæmpe regning. Det er, som Birger Isaksen var inde 
på i sidste nummer af bladet, vanskeligt at bevare klaptilladelsen 
hvis der ved stikprøver findes TBT. Alternativet er deponering på 
land, som kan løbe op i en 10 - 20 dobling af prisen for bortskaffelse 
til havs. Hvem skal betale? Det skal brugerne af havnen – altså dig 
og mig. Læs Birgers artikel i decembernummeret 08, og læs Sejler-
bladet nr. 1. 09. fra DS. 
 
Erik Bach 
Formand 



Side 8 



Side 9 

Dannebrog til søs 

Der har til alle tider været behov for at skibe på havet mar-
kerede eller identificerede sig over for hinanden. Det er der-
for også naturligt, at man meget tidligt ser udvikling af flag 
til søs. Fra 1500-tallet kender vi i Danmark et par afbildnin-
ger, der viser brugen af vort flag, Dannebrog til søs. Der var 
her tale om stutflag, det vil sige det rektangulære, korte 
flag. 

Det flakte flag 

Under Christian 4. begyndte man i Danmark omkring 1600 
imidlertid også at anvende det såkaldte splitflag, "det flakte 
flag" som det oprindeligt kaldtes. Splitflaget er i virkelighe-
den meget sjældent, ja nærmest enestående blandt natio-
nalflag. Det ses kun anvendt af andre nordiske lande, hvis 
flag har deres oprindelse i Dannebrog og dets splitudgave. 

Splitflaget er sikkert Christian 4.s opfindelse. Da han som 
dreng tegnede danske krigsskibe i sin stilebog, satte han 
stutflag på skibene, men i 1625 udstedte han en forordning 
om, at splitflaget med de to spidser var forbeholdt kongen, 
orlogsflåden og de kongelige besiddelser. Det, der er inte-
ressant i denne forbindelse, er, at kongen flere gange sene-
re måtte præcisere denne bestemmelse og true dem, der 
uretmæssigt benyttede splitflaget, med bål og brand. Be-
stemmelserne viser tydeligt, at splitflaget hurtigt opnåede 
en ganske ekstraordinær stor popularitet blandt søens folk. 

Problemerne med den ulovlige brug af splitflaget fortsatte 
under de efterfølgende konger. I 1690 blev det tilladt dan-
ske skibe, når de sejlede på de danske kolonier, at benytte 
splitflaget - men kun syd for Ækvator, når destinationerne 

Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg har givet til-
ladelse til, at vi bruger hans artikel i vort klubblad. 

Artiklen har stået i Danmarks Samfundets årspubli-
kation 2007. 

M.s.h. Anker "NESSIE". 
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var Ostindien eller den guinesiske kyst, og først når de på 
turen til Vestindien havde passeret Cap Verde og på hjem-
turen Azorerne! Dette havde de danske myndigheder selv-
følelig meget vanskeligt ved at kontrollere, og det eneste, 
man kunne gøre, var at beordre alle danske orlogsskibe, der 
konstaterede uretmæssig brug af splitflaget, til at konfiske-
re de pågældende flag. 

De første dimensioner, der blev fastlagt for Dannebrog, var 
for konge- og orlogsflaget i 1696. 

Forholdstallene fastholdt i cirka 150 år konge- og orlogsfla-
get som et meget langstrakt flag. 

Mange slags Dannebrog 

I 1731 blev der indført et særligt kongeflag, som skulle an-
vendes til søs. Det var splitflaget med en firkant inden i fla-
get, hvor de to hvide korsarme mødes. Dette introducerede 
en ny praksis inden for flagets anvendelse. I 1732 fik Asia-
tisk Kompagni tilladelse til at føre splitflag med sit mærke i 
den hvide midter-firkant. 

I 1748 kom en ny forordning om Dannebrogs anvendelse til 
søs. Ud over konge- og orlogsflaget indførtes to typer af 
handelsflag. Det ene betegnedes koffardiflaget og skulle an-
vendes af alle almindelige privatejede handelsskibe i den 
danske konges lande og besiddelser. Det svarede til orlogs-
flaget blot uden spidserne. Det andet kaldtes kommisflaget, 
der skulle føres af skibe med tilknytning til kongen eller sta-
ten. Det var et næsten kvadratisk flag men med spidser - 
altså en slags mellemting mellem statsflaget og koffardifla-
get. Ofte førte det statsmærker i den hvide midter-firkant. 

Senere kom yderligere et flag til, monogramflaget således 
at der i Danmark omkring 1760 førtes følgende former af 
Dannebrog: Kongeflaget, stats- og orlogsflaget, koffar-
diflaget, kommisflaget og monoqramflaget. 

Monogramflaget var koffardiflaget forsynet med kongens 
monogram inde i den hvide midter-firkant Det var efter 
1745 beregnet til anvendelse af danske handelsskibe, når 
de sejlede i Middelhavet. Malteserridderne på Malta an-
vendte et flag, der var identisk med Dannebrog, og som i 
virkeligheden havde samme ophavssituation. Blandt an-
det af hensyn til de aftaler, som man fra Danmark-Norges 
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side lavede med barbaraskerne, røverstaterne i Nordafri-
ka var det nødvendigt, at man flagmæssigt kunne skelne 
de danske skibe fra de maltesiske. Denne ordning ophørte 
først i midten af 1800-tallet. 

Den næste markante bestemmelse vedrørende Danne-
brogs anvendelse til søs kom i 1865, da det blev tilladt 
lystfartøjer at bruge splitflag med bogstaverne Y. F. - 
Yacht Flag - anbragt i øverste firkant ind mod stangen. 
Denne bestemmelse gælder stadig og har givet splitflaget 
stor udbredelse blandt landets borgere. 

Af andre bestemmelser vedrørende anvendelsen af Dan-
nebrog til søs kan nævnes, at skibe, der fører post om 
bord, må flage med statsflag, det vil sige splitflag. Derfor 
ser man, at mange mindre færger, der betjener de dan-
ske øer, fører splitflag, selv om de ikke er statsejede. Se-
nere er det blevet tilladt forskellige officiøse og private 
foretagender at føre splitflag forsynet med særlige mær-
ker. 

Orlogsrød 

Endeligt skal det nævnes, at orlogsflaget siden 1700-
tallet traditionsmæssigt synes at have udviklet sig farve-
mæssigt til at være mørkere end de andre anvendte typer 
af Dannebrog. Dette forhold er nu fastslået i Forsvarets 
ceremonibestemmelser, således af Søværnets skibe og 
fartøjer fører et statsflag, altså orlogsflaget, der har en 
mørkere nuance - orlogsrød - end øvrige Dannebrogs-
typer. Bestemmelsen gælder dog ikke for Søværnets 
myndigheder og etablissementer på land. 

Et karakteristisk træk ved den her beskrevne udvikling er 
den stadige kamp fra civile og private for at få lov til at 
bruge splitflaget. En popularitet, som det har været svært 
for myndighederne at dæmme op for. Hvad årsagen til 
denne pudsige trang er, kan vel ikke helt klart defineres, 
men må søges i en blanding af, at splitflaget opfattes som 
smukkere end stutflaget - og at splitflaget fra starten i 
1600-tallet har stået som symbol for statens og kongens 
autoritet. 

Som det kan ses, har anvendelsen af Dannebrog til søs 
undergået en omfattende udvikling. Men Dannebrog ud-
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gør i dag fortsat en væsentlig ingrediens i vores tilstede-
værelse på havet. På grund af den rivende udvikling af 
vores globale søfartsinteresse, er Dannebrog ikke tidlige-
re i vor historie blev vist så meget rundt omkring i verden 
som i dag. 

Om Dannebrogs anvendelse til søs gennem tiderne kan 
man læse yderligere i "Hans Christian Bjerg: Dannebrog - 
historien om et kristent og nationalt symbol". 2006. 

To fiskere stod på hver sin side af en sø og fiskede. 
Den ene råbte over til den anden: ’Hvordan går det hos 
dig?’ 
Den anden svarede: ’Ganske godt’. 
Da den første ikke havde fanget noget, ville han gerne over 
på den anden side, men kunne ikke finde en vej. 
Så han råbte : ’Hvordan kommer jeg over på den anden 
side?’ 
Den anden svarede : ’Du er på den anden side.’ 
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Det er igen tirsdag aften, klokken er 19 og vi stikker hove-
derne sammen. 
De 14 dage der er gået siden vi sidst var sammen, er brugt 
til at læse, studere hjemmesider på internettet, tegne og 
beregne.  
Der begynder at tegne sig et billede af de store linier. Vi har 
fundet et undervandsskrog som under krængning er meget 
symmetrisk og udnytter hele vandlinien.  
Vi ”kravler” under dæk, for at få en fornemmelse af, om det 
er realistisk at bruge Ternen til lidt tursejlads. Er der plads 
til fødderne når vi skal sidde på køjen og der i midten af ka-
hytten er en sværdkiste. For at få et billede af det, finder vi 
tommestokken frem. Der bliver målt og regeret, stillet stole 
op for at illustrere hvortil ringdækket går. Vi tager en stak 
bøger i reolen (vist nok et litterært leksikon), præcis så høj 
som køjebunden. Det giver trods alt en fornemmelse af 
pladsen.  
Det er ingen hemmelighed, at det giver et godt grin når vi 
afprøver de forskellige ideer og opbygninger. 
Jo, det ser fornuftigt ud, uden dog at være prangende. Må-
ske vi oven på sværdkisten kan lave et lille bord. Ja, tran-
gen til luksus griber om sig.  Med lidt fantasi kan vi forestille 
os en aften, hvor regnen siler ned og vi sidder i kahytten 
med mad og vin. Det er vel drømmene der driver os frem. 
Der er nu lavet tegninger med nøjagtige mål, som skal bru-
ges til at lave en mock-up. Det vil alt andet lige, give et 
bedre overblik og en bedre fornemmelse af, om forholdene 
under dæk kan bruges til andet end stuve rum.  
Der udtænkes et bovspryd som kan skydes ud og ind efter 
behov. Det bliver smart, der er ikke risiko for at der kom-
mer vand ind den vej, så der er stadig chance for vi får en 
tør køje. Men hov, det betyder et rør hele vejen gennem 
”salonen”. Ja ja, man kan ikke få alt. 
Mock-upèn skal også bruges til at vurdere hvordan det vil 
blive at sidde på kanten. Hvor skal vendeblokke og frølår 
sidde så vi kan nå det hele, og uden at de generer for me-
get.  

Ternen 

-  projekt legetøj af Niels Hjørnet og Lars Kristensen 
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Vi nærmer os den del af processen hvor 
vægtberegning bliver vigtig. Derfor skal 
der tages mange endelige beslutninger. 
Vi skal vide præcist, hvilke blokke og be-
slag der skal bruges, da vægten af en-
hver blok eller frølår skal indkodes i 3 di-
mensioner, for at kunne beregne det en-
delige tyngdepunkt. En af de større ting 
der skal tages stilling til i den forbindelse, 
er selvfølgelig mast og rig. Vi leger med 
tanken om en kulfibermast og en fiberrig. 
Det vil være let og bekvemt, især når vi 
vil traile båden rundt, og skal derfor ofte 
rejse mast og justere riggen ind. 
Der er nu styr på tegninger til roret, 
sværdet/finnen til kølen og selve bulben 
eller torpedoen. 
For rorets vedkommende er der flere valg 
at træffe. Skal roret kunne hejses op, alt-
så sidde i en kassette, eller skal det blot 
hængsles på hækken med en boltløsning, 
let at fjerne når båden skal op på traile-
ren? 
Hvis vi vælger kassetten er vi nød til at 
have samme profil i det meste af rorets 
dybde og trykcentret kommer til at ligge 
langt bagved rotationsaksen. Til gengæld 
er det muligt at mindste rorarealet under 
nogle forhold, og derved mindske mod-
standen. 
Vi vælger et fast ror hængslet på hækken, og kan derved 
balancere roret ved at have lidt areal foran drejeaksen, og 
kan skifte rorprofil således, at vi kan lægge et profil ind der 
ikke giver så meget ”lift” i vandoverfladen og derved ikke 
ventilere så let. 
Rorets planform bliver således at dybden vil være tilstræk-
kelig selv under stor krængning. Arealet bliver ellipsefordelt 
med ret agterkant. 
Kølen bliver meget dyb. Båden kommer til at stikke 1,750 
m, og finnen så kort det kan lade sig gøre rent strukturelt 
uden, at det bliver alt for dyrt. Profilet er ret nyt, og 13 % 
tykt. Cordelængden bliver 340 mm for oven og 240 mm 
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hvor finnen møder torpedoen. Profilet vi har valgt kan ud-
sættes for selv en meget dårlig rorsmand uden at det går 
helt galt, og strømningerne omkring finnen bryder helt sam-
men. 
Vi har for øjeblikket tænkt os, at fremstille finnen i en let 
træsort og belægge den med kulfiber.  
Torpedoen skal støbes i bly, og bliver ret tynd, 15 % af 
længden vertikalt. Derved kan vi få tyngdepunktet langt 
ned, og samtidigt bliver tværsnittet ellipseformet, som det 
ses på billedet. Det har vist sig både fra beregninger og 
praksis, at der er fordel ved forholdsvis tynde torpedoer, 
selv om den våde overflade bliver lidt større. Tyngdepunktet 
ligger således, at der ikke bliver torsion i finnen ved kræng-
ning. 
Vægt af torpedo: 200 kg. 
For de der er interesseret i lidt teori, er her lidt forklaring på 
hvordan hovedlinjerne i beregningerne vedrørende køl kan 
foretages: 
Lateral modstand, der gør at båden ikke driver sidelæns, 
kaldes også ”lift”. Størrelsen af denne beregnes ligesom 
sejlarealet ud fra bådens rettende moment. Der skal være 
lige så meget lift fra kølen som der er fra sejlene. Den bliver 
dog modsatrettet. 
CL er liftkoefficienten som er et nominelt udtryk for lift, og 
kan beregnes efter nedenstående formel. Oven over brøk-
stregen står der lift pr. grads afdrift (ca. π2/90 = 0,11) gan-
ge afdriftvinklen og AR som står nedenunder brøkstregen er 
længde/bredde forholdet af kølfladen eller aspect retio, og 
her findes både et geometrisk AR og et effektivt AR, som er 
to gange det første (spejlingseffekt). Det sidste benyttes: 

 

 

 

 

Det kan også regnes som vist herunder, hvor RM er det ret-
tende moment, Heeling Arm er kølens momentarm, ρ hav-
vands massefylde (1025 kg/m3), A arealer af kølen set fra 
siden (set i opstalt) og V er bådens hastighed. Herunder 
ses, at man kun kan have det lift bådens rettende moment 
tillader. 
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Kølen kommer til at 
sidde i en sværdkiste 
med et par bolte tværs 
gennem finnen i top-
pen. På den måde kan 
kølen hejses op når 
båden skal på trailer. 
Samlingen mellem fin-
ne og torpedo bliver en 
tyk tap af glasfiber i 
bunden af finnen, et 
taphul i torpedoen og 
vandrette bolte tværs 
igennem begge. 

 

 

 

 

 

Herefter kan lift beregnes som: 
 

L = CL*0,5*ρ*A*V
2 

 

Af ovenstående ses at længde/bredde forholdet er af stor 
betydning for bådens lift eller lateral modstand, og at farten 
er altafgørende. 
Men ingen lift uden modstand. Modstandskoefficienten for 
en del af modstanden kan beregnes som vist nedenfor: 

 

 

 

 

Idet D er Drag eller modstand kan kølfinnens modstand fin-
des som: 
 

D = CD*0,5*ρ*A*V
2  

 
Her er CD en sum af den før viste CDI og profilets mod-
standskoefficient. 
Nok med teoretiske betragtninger. 
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Ja, tankerne er mange, og diskussionerne ligeså, og hyggen 
er uvurderlig. Så alt i alt skrider projektet godt og muntert 
fremad. 
 
Spørgsmål er velkomne. 
 
lak_dk@yahoo.dk 
nkh-yacht@mail.dk 
 
Lars Kristensen og Niels Hjørnet 
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Generalforsamling 

Hermed indkaldes til ordinær 

GENERALFORSAMLING 

i Sæby Sejlklub 

den 25. marts 2009 kl. 19:30 

 
Dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

 3. Forelæggelse af regnskab. 

 4. Fastsættelse af kontingent. 

 5. Indkomne forslag.  

 6. Valg af formand. 

 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår 

  efter 2 år. 

a) Jørn Sørensen – genopstiller 

b) Poul Svenningsen – genopstiller ikke 

 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. 

På valg: 

1. suppleant – Niels-Ove Rolighed. 

2. suppleant – Hardy Sørensen. 

 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

På valg: Lars Enevold og Anker Lauridsen 

Suppleant på valg: Hardy Sørensen 

 10. Valg af medlemmer til afdelingerne. 

 11. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen. 



Nyt     NAUTISK UDSTYR     Nyt 
Kataloget er udkommet og kan hentes i 

butikken eller i sejlklubben 
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Der har været redningsvæsen i Sæby i mange år. Den før-
ste egentlige beretning, daterer sig til 26. oktober 1852, 
hvor sluppen Ane Margrethe af Randers strander ved Voer-
saa. Det var egentlig strandfogeden fra Voersaa der i sin 
fladbundede kåg gik til undsætning. I det hele taget foregik 
redningerne ved at fiskere fra kysten, med egne både, fore-
tog det mulige. 
I 1858 udvirkede byfoged Gad at staten bevilgede 300 rdl. 
til bygning af den første egentlige redningsbåd. Hermed var 
starten på Sæby Redningsvæsen lagt. I 1876 fik man midler 
til bygning af ny moderne redningsbåd. Midlerne hertil kom 
fra staten og Dansk Forening for Lystsejlads. 
Samme år fik man endnu en redningsbåd foræret af The 
Trustees of the Royal National Life-boat Institution. Denne 
båd var synkefri og selvlænsende. Gaven blev givet som tak 
for redning af mandskab fra strandede skibe. 
Den 3. december 1909, altså på dato 90 år før vi fik det vi 
kalder århundredets storm, fik man en storm af samme ka-
liber. Allerede dengang kaldte man også den for århundre-
dets storm. Ligesom i 1999, hvor stormen, her på egnen, 
startede fra SØ – så gjorde den også det i 1909. Ved mid-
dagstid blev redningsfolkene alarmeret, at den norske bark 
Strathearn var strandet nord for Sulbæk. Selv om årerne 
knækkede som tændstikker, lykkedes det folkene at få bå-
den ud af havnen. Med vinden agten for tværs gik det mod 
havaristen. Det lykkedes at redde de otte mand ombord. 
Man valgte at lande på stranden. Mens man stod på stran-
den, udadsede efter indsatsen, kom der bud at der var end-
nu en stranding ved Bangsbostrand. Med opbud af al kraft, 
lykkedes det at søsætte redningsbåden fra kysten og sejle 
mod havaristen. Det var en tremastet skonnert, Garibaldi af 
Thurø, med syv mand ombord. Også her lykkedes det at 
bjærge hele besætningen. Efter denne dag blev der megen 
ros til Sæbyfolkene. Den norske konge uddelte medalje for 
Tapper Dåd til samtlige redningsmænd. Jeg har selv et af 
følgebrevene, idet en af redningsmændene, var min bedste-
far Hennemann Isaksen. 
En yderligere følge var, at der på finansloven for 1910-1911 
blev optaget et beløb til etablering af en egentlig statslig 

Sæby Redningsstation 
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redningsstation. Den første station kom til at ligge der hvor 
den østligste blok af Havnepromenaden i dag ligger. Båden 
var en roredningsbåd med 12 mands besætning. I 1920 
blev den afløst af en større båd med 14 mands besætning. 
Omkring 1931 blev det gamle redningshus, som i dag huser 
kontorfaciliteter ved værftet, bygget. Samtidig fik man den 
første motorredningsbåd. Båden var forsynet med en 32 hk 
Fordson motor. Topfarten var 7 knob. 
I 1976 blev båden afløst af en ældre, men større båd. Bå-
den var moderniseret og fundet anvendelig til forholdene 
ved Sæby. I 1980 blev den afløst af den tidligere Anholt-
redningsbåd nr. 24. 
I 1986 kom så den første hurtigtgående redningsbåd LRB2 
med 255 hk og topfart på 24 knob. I januar 1999 kom den 
nuværende båd til Sæby. Det er en båd der er bygget på 
Mathis Værft i Ålborg. Båden har 630 hk og en topfart på 35 
knob.  
Der kunne skrives meget mere om redningsstationen. Og da 
jeg har lovet redaktøren, også at bidrage med en lille beret-
ning fra min egen tid i redningsvæsenet, må vi nok slutte 
her. Men der er et arrangement for sejlklubbens medlem-
mer 16 april og der er I meget velkomne til at spørge yder-
ligere. 
 
Birger Isaksen 
Sæby Redningsstation 

Den lovede beretning 
kommer i næste nummer 
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1. Beholden kurs er den sande kurs, du bevæger dig 
over havbunden med. Den kurs du udtager fra 

 søkortet. 
 Beholden kurs er en RIGTIG- kurs. 

 
2. Misvisende og devigerende kurser også kaldet sty-

rede kurser, er FORKERTE- kurser. 
 

I. Når du regner fra en RIGTIG- kurs, (kurser fra sø-
kortet), skal alle fortegn regnes forkert. 

II. Beholden kurs er 540 

 Misvisning V – 30 + 30 

 Styret kurs misvisende 570 

 Deviation Ø +70 -  70 

 Styret kurs 500 

 
III. Når du regner fra en FORKERT- kurs, så skal alle 

fortegn regnes rigtigt. 
 

 Styret kurs div. 500 

 Deviation Ø + 70 +  70 

  570 

 Misvisning V – 30 -  30  

 Beholden kurs 540 

 
 

PS! Husk strømsætning og 
 vindafdrift. 

Hvordan er det nu, det med kursen? 

Med sejler hilsen, 
Anker ”NESSIE”. 
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Orientering fra havnen 

Renoveringen af den store toiletbygning bliver færdig til 
ibrugtagning ca. 1.4.09. Der bliver 4 vaskemaskiner og 4 
tumblere i bygningen. I selve toiletbygningen bliver der 4 
baderum hos herrer og damer og 2 toiletter i hver afdeling. 
Desuden bliver der 1 handicaptoilet. Kapaciteten bliver der-
for uændret, men baderummene bliver separate, så ingen 
længere skal bade i fuld offentlighed. 
 
Vi er i gang med at renovere havnens hjemmeside. Den bli-
ver fremover nemmere for os at opdatere. Vi vil derfor be-
stræbe os på at gøre den lidt mere up to date med hensyn 
til nyheder o.l. 
 
Med hensyn til fra- og tilbagemeldinger af pladserne når I er 
sejlet bort, vil vi opfordre til at bruge os mere. Ud over sed-
del i postkassen, e-mail til havnekontoret@saeby.dk - vil vi 
også i år modtage meldinger på sms på nr. 20911059. Det 
er vigtigt at I kontakter os dagen før I kommer hjem. Det 
vil give os lejlighed til at orientere gæstesejlere, der benyt-
ter pladserne, på en ordentlig og fair måde. 
 
I de kommende år skal vi i gang med store vedligeholdel-
sesarbejder af nogle broer. Det evige tilbagevendende pro-
blem er råddenskab og pæleorm. Det ser bestemt ikke ud til 
at havnen, inden for en overskuelig årrække, får råd til at 
skifte broerne ud med flydebroer. Jeg kunne derfor godt 
tænke mig at man overvejer muligheden for at sejlerne gav 
et tilskud til en flydebro. Incitamentet skulle være at man 
får en bro der er udstyret med hvad hjertet begærer af 
strøm og vand og udstyr. Man kunne tænke sig at det ind-
betalte beløb kan tilbagebetales af den nye lejer, når man 
engang ikke vil have pladsen mere. Ordningen tænkes ad-
ministreret via havnekontoret. Lad mig med det samme sige 
at dette ikke er vendt politisk og det ikke er noget der er 
planlagt. Det er bare tænkt som en forsigtig føler til hvor-
dan brugerne stiller sig til lidt 
mere brugerbetaling. 
 
Birger Isaksen 

Husk 

Besøg i Redningshuset 
16. April 2009 



AIS ~ Automatic Identifications System. 
 
Prøv at gå ind på www.skagenby.dk og klik på billedet 
’Skibe ved Skagen’. På næste skærmbillede kan du se, hvil-
ke skibe der pt. er udfor Skagen. Klik på et skib for at se 
information om det. 
 
Følgende adresser kan du også prøve: 
http://www.familjenhakansson.se/html/
ais_live_stora_balt.html 
http://www.marinetraffic.com/ais/ 
 
Anker ”NESSIE” 
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AIS 

Der har været bådudstilling i Göteborg 



Side 29 

Web(b)loggen 

Dette er stedet hvor du her og nu kan orientere dig om 
hvad der foregår i klubben. Formanden har utallige gange 
opfordret til at man følger med på ”bloggen” der findes på 
denne adresse: 
 
http://blog.saeby-sejlklub.dk/#home 
 
Bemærk at du har mulighed for at kommentere på indlæg-
gene på bloggen, hvilket er en god mulighed for medlem-
merne til at præge debatten mellem generalforsamlingerne.  
 
Vi har dog fået tilbagemeldinger fra medlemmer, som angi-
veligt ikke kan åbne siden på deres PC. 
Dette kan skyldes, at man har aktiveret en pop-up blokker. 
Der er i så fald en gul linje lige under værktøjslinjen i brow-
seren, som man bare skal klikke på, og derefter vælge: Til-
lad altid pop-up på denne side. Derefter skulle der ikke ger-
ne være problemer med at besøge ”bloggen”. 
Medlemmer der fortsat har problemer med ”bloggen” er vel-
komne til at rette henvendelse til undertegnede på mai-
ladressen: 
 
webmaster@saeby-sejlklub.dk 
 
eller evt. på telefon 9882 5821, så vi kan få problemerne 
ryddet af vejen. 
 
Leif Olesen. 

www.websejler.dk 
 

Dansk Sejlunions Båddatabase 
 

Formålet med båddatabasen er at give adgang til information 
om alle DH/LYS-målebreve på kølbåde og klassebeviser 
på kapsejlende éntypekølbåde og -joller udstedt af 

Dansk Sejlunion. 
Desuden gives adgang til information om bådtyper og målere. 
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Gå fra kaj 

At gå frem i springet er en alm. kendt standardmanøvre, som anvendes 

ved pålandsvind: 

1. Forspringet er den eneste fortøj-

ning og den lægges dobbelt. 

2. Hold en fender nede ved forstæv-

nen. 

3. Rorbladet drejes ind mod kajen.    

4. Motoren går kortvarigt kraftigt 

frem. Nu svinger hækken ud. 

 5. Når hækken er ude, lægges roret 

midtskibs og du bakker ud. 

 6. Springet hales hjem. 

1. Skub stævnen ud med bådsha-

gen. 

2. Hold en fender imellem kajen og 

båden ager. 

3. Samtidig hales der hjem på sprin-

get agter evt. med skødespillet. 

4. Når stævnen er klar af kajen, går 

du langsomt frem på motoren. 

Vil du have stævnen ud først: 

En snedig motor-manøvre kan også få stævnen ud: 

1. En fortøjning fra den udvendige 

pullert agt føres i land og tilba-

ge. 

2. Hold en fender imellem kajen og 

båden agter. 

3. Lad motoren gå langsomt frem 

og forstævnen svinger ud. 

Med sejler hilsen, 

                                                                                  

Anker ”NESSIE” 
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Kapsejlads 

Dansk Handicap (DH) ~ er måleregler, der administreres 
af Dansk Sejlunion, som gør det muligt at forskellige både 
kan sejle kapsejlads på ”lige” vilkår mod hinanden. DH ta-
ger udgangspunkt i den enkelte båds fartpotentiale, dvs. 
længde og bredde i vandlinjen, sejlplanets konstruktion og 
størrelse. Alle beregninger ender op i sømiletider, tilpasset 
den aktuelle vindstyrke. Med DH kan man starte med om-
vendt handicap, dvs. de langsomste både starter først. Så 
hvis alle var lige dygtige, kom alle både samtidig i mål. En 
båd får f.eks. 652 sekunder til rådighed til at sejle en sømil, 
medens en anden kun får 629 sekunder. Differencen er et 
udtryk for respit pr. sømil. På den måde kan man finde vin-
deren.  
DH er mere reelt en lystal, da DH tager hensyn til vinden. 
Lystal gælder stadig, selvom der ikke sejles fremad. 
 
lystal ~ er et erfaringstal, en faktor som ganget med sejlti-
den giver præmietiden. 

Handicap 

Hvis du sejler kapsejlads, er det tid til at få fornyet måler-
brevet. 
Sammen med målerbrevet får du et eksemplar af de nye 
kapsejladsregler. 
Der er en gennemgang af de vigtigste ændringer i det nys 
udsendte nummer af bladet Sejler. 
Alle medlemmer af Sæby Sejlklub skulle gerne have modta-
get et eksemplar. 
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Kasserolleholdet – det er godt 

Pandekager med laks. (4 pers) 
  

Køb 5 madpandekager 
  
Fyld: 
200 gr. flødeost naturel 
1 spsk majonæse 
1 lille hakket løg 
2 spsk hakket persille 
2 spsk citronsaft 
150 g røget laks (hakkes fint) 
 
Fyldet røres sammen og lægges mellem pandeka-
gerne 
Gem lidt fyld til den øverste pandekage. 
Pyntes med lidt karse eller persille 
  
Skal der kræses, så lav lidt tilbehør: 
 
1 pose hakket spinat, ca. 200 gr. 
4 dl creme fraiche 
krydres med salt og peber og lidt muskatnød 
½ spsk citronsaft 
Røres sammen 
 
En opskrift fra Jens Anker. 

Fra slangordbogen : 
 
Labskovs  -  kineserens død 
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Klubbladet 
vil så vidt muligt blive udsendt i månederne : 

Februar  -  Maj  -  August/September  -  December 
Indlæg til bladet bedes tilsendt redaktionen ved udgangen af måneden før. 

HUSK 

Du kan få et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du oplyser 

din mail-adresse til 

Leif Olesen 

9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Tag skoene af! 

I februar 2007 brændte 7 lystbåde i Hundige Lystbådehavn. 

Politi og brandteknikere gennemgik skaderne og konstatere-

de, at det formodentlig var en elektrisk fejl i en af bådene, der 

var årsag til branden.  

 

Det menes, at det var kondens, der resulterede i en kortslut-

ning, hvorved branden opstod. 

 

For at undgå fremtidige brande af denne art på land, anbefa-

les det, at man afmonterer polskoene fra batteriet, når båden 

alligevel ikke anvendes. (det er ikke nok kun at lukke for ho-

vedafbryderen). 

 

Med sejler hilsen, 

Anker ”NESSIE”. 



Biltlf. 21 40 53 45 




