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Svundne tider i moderne rammer
Museets faste udstillinger giver blandt andet
et indblik i Limfjordens betydning for egnens
udvikling og viser eksempler på både kunst
og dagligdag. Desuden rummer museet
en allerede verdenskendt udstilling af B&O
produkter. Alting er præsenteret ved hjælp
af hypermoderne fortælleteknikker baseret
på multimedier, interaktion og skjulte
lydinstallationer.

1. September - 30. Juni
Mandag
Tirdag - fredag
Lørdag - søndag
Helligdage

Lukket
12-16
12-17
12-17

1. Juli - 31. August
Mandag
Lukket
Tirsdag - fredag 11-17
Lørdag - søndag 12-17
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Som en vigtig del af Struer Museum finder
man også Johannes Buchholtz´ hus. Huset
fremstår præcis som da det var beboet af
den kendte forfatter. Et besøg i huset byder
på en rejse ind i en anden tid og giver et
unikt indblik i livet for en af Danmarks
dengang mest læste forfattere.
Struer Museum
Søndergade 23, 7600 Struer
www.struermuseum.dk
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Formandens Klumme September 2018
Du danske sommer, jeg elsker dig,
Skønt du så ofte har sveget mig.
Sådan lyder de to første strofer af Thøger Larsens sommervise fra
digtsamlingen ”Vejr og Vinger”.

Kolofon:
Fjordkulturen,
medlemsbladet
for foreningen
Nordvestjysk Fjordkultur.
Redaktør:
Povl Eskild Petersen
Nordvestvej 14
7600 Struer
Tlf: 21 77 09 87
peskild@post5.tele.dk

Udgivelser:
Bladet udkommer  
3 gange årligt: April–
August–December
Deadline næste blad:
1. Juli 2018, hvor stoffet
skal være redaktøren i
hænde pr. email.
Annoncepriser pr. år:
¼ side 400 kr.
½ side 700 kr
1/1 side 1.200 kr.
Side 2 og bagsiden:  
1.400 kr.

I år holder digtet ikke helt stik, da sommeren 2018 har været
usædvanlig lang og solrig. Vi har tangeret rekorderne for antallet af
solskinstimer, varmegrader og antallet af tropenætter. Regnen har
vi stort set ikke set noget til i tre måneder. Vindforholdene har været rolige og stabile. Alt i alt har sommeren givet ideelle forhold for
mange gode sejltimer. Jeg håber, alle har nydt det hele, og at man
har benyttet sig flittigt af vores mange både i Træskibshavnen.
Området omkring Træskibshavnen tager sig i øvrigt rigtig godt
ud, nu hvor By-Havn projektet endelig er færdigt. De ny arealer er
efterhånden blevet inddraget i forskellige kulturelle arrangementer.
Det er rigtig godt at se. Det er lige netop det projektet har lagt op
til. Vi må fremover være med og fremme i skoene for at give mere
liv til hele By-Havn området. Ideer til aktiviteter modtages gerne.
På Havnevej 6 sker der store ting. Ombygningen og renoveringen
er gået i gang. Jeg siger tak til alle jer, der deltog i nedbrydning af
lofter mm. Vi ser alle frem til resultatet af ombygningen her i løbet
af efteråret. Forventninger er i hvert fald høje. De nye rammer
giver masser af muligheder for aktiviteter, ud over dem vi allerede
har i gang. Også her modtages gode ideer meget gerne.
Jeg ser meget gerne at det gode samarbejde fortsætter med vore
samarbejdspartnere. Jeg tænker her på Godset, Marilyn Anne
og Venner, Oddesund Nord, Sejlklubben, Søspejderne, Venøsund
Færgelaug, og hvem der ellers gerne vil byde ind, at det. I fællesskab vil vi kunne lave arrangementer, der vil kunne sætte Struer
endnu mere på landkortet. Eksempelvis tyder Limfjorden Rundt
arrangementet i år på endnu en deltagerrekord. Men vi har også
brug for Kommunen, Lydens By, Turistforeningen, Havnen, Geopark
Vestjylland og Struer Museum.
Velkommen til en god vintersæson 2018 – 19.
Asger Brodersen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

5

25 års jubilæet
Af Algot Øhlenschlæger

Det er en stor glæde at står her i dag ,
i dette flotte lokale. Når jeg tænker på,
hvordan Pakhuset på Havnevej 6 så ud
da civilforsvaret havde lager i bygningen og frokoststue her, og da Marilyn
Anne havde vinteroplag og skolestue
her – så kan man kun være fuld af
beundring…
Især når man som jeg, nok har lagt det
meste af sin indsats før foreningen blev
dannet.
Det samme gælder, når man ser
bådsamlingen og de indsatser, der
bliver gjort her hver eneste uge. Og
når man ser medlemsbladet, som bare
bliver bedre og bedre.

6

Blik tilbage og frem
Ved et rundt jubilæum er der en passende anledning til at se tilbage, og –
hvis man kan – se frem.

Det sidste er ikke nemt, men en idé
kunne være at se tilbage på de oprindelige visioner og se, om der stadigvæk
kunne være inspiration at hente, eller
om der er mål, der stadig er værd at
forfølge…
For at gøre det, vil jeg tillade mig at
citere fra en artikel, som Knud Jacobsen
skrev i Dagbladet lørdag d. 9. marts
1996.
Uddrag fra Artiklen ”Den gamle fjordkultur skal bevares i Struer”

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

En vigtig del af vores kultur og identitet
er knyttet til de gamle håndværk, og en
stor del af denne kultur kan man ikke
læse sig til.
Færdigheder, viden og håndelag skal
overleveres fra generation til generation, og når det sker, kommer det både
unge og ældre til gode.
Begge parter får større livskvalitet.
De unge får identitet og kontakt med
den ældre generation, og den ældre generation oplever, at der igen er brug for
dens viden og kunnen.
Undersøgelser har vist at den ældre
generation i den vestlige verden er
blevet meget dårligere tila t huske end
tidligere, og man har konkluderet, at det
kunne skyldes, at ingen har brug for den
viden og færdigheder.
Hvorfor gå og huske på noget som ingen
har brug for? Det kunne projektet være
med til at rette op på…

og opgaver er på bedding, samarbejdet
med kommunen bliver tættere, det
samme med andre foreninger i fjorden,
i landet og i udlandet.

Kontinuiteten
Og en helt særlig værdi, vi skal huske
at hylde, er den kontinuitet blandt de
drivende kræfter, der har været med fra
begyndelsen.
Det gælder Ole og Bendt, det gælder
Anders, som vel uafbrudt har været
kasserer fra første dag?
Og flere medlemmer som endnu er
aktive, var med ved oprettelsen.
Så skal der lyde et stort TILLYKKE, til
alle medlemmer, til bestyrelsen til Ole
og Bendt, til alle, som på et tidspunkt er
gået foran med initiativer og indsatser.

Ja – her var både historieskrivning og
fremtidsversioner. Hvad fremtiden
angår, er der vist foreløbigt ingen grund
til bekymring. Nye udviklingsprojekter

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Af Asger Brodersen

Ombygningen

Vi er godt i gang med ombygningen
og renoveringen af vores bådhal og
maskinværksted.
Den 26. juni kunne vi meddele, at vi
kunne bringe glædeligt budskab!
Vi havde denne dag fået den endelige i
gangsætningsgodkendelse fra
Realdania. Derefter havde vi et par
planlægningsmøder med Teknisk Forvaltning ved kommunen.

Eget arbejde:
Umiddelbart derefter gik vi i gang med
at nedbryde lofter mm, så håndværkerne kunne komme i gang. Vi har fået
fuget kontorbygningen og pudset skorstenene op, så de ser helt nye ud.
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Håndværkernes arbejde:
Håndværkerne har nu brudt laden
ned og etableret rammerne for det nye
maskinværksted.
De er i skrivende stund halvt færdige
med at gøre taget klar til tagdækkerne.
Senere følger isolering og beklædning
af ydervæggene. Endvidere får vi etableret en kørerampe langs nordvæggen

Eget arbejde:
Her efter sommerferien har vi fjernet
filebænke, værktøjsskabe mm. Vi skal
nemlig have omorganiseret pladsen
i bådhallen, så vi kan få plads til alle
vores både.
Efterfølgende skal vi have etableret nye

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

arbejdspladser i bådhallen og en helt
ny indretning i det nye maskinværksted.

Vi ser alle frem til resultatet af ombygningen her i løbet af efteråret.
Forventninger er i hvert fald høje. De
nye rammer vil give os masser af muligheder for aktiviteter, ud over dem vi
allerede har i gang.

Og ikke mindst tillykke til Struer Kommune, som er hjemsted for et af Danmarks allervigtigste og mest respekterede kystkulturcentre.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Henriks passion for sjægter

Af Ole Olsen og Henrik Hvass
At NFK’s værksteder er til glæde for
Så blev det ROSELINA . en 17 fods sjægt
fra 1992. Det var den helt store tur – i
andre end ”Struerfolk” vidner nedenstående om.
hvert fald tog det lang tid, men den kom
dog til sidst ud og sejler, og ligger i dag
Henrik Hvass, trofast medlem fra
i Kolding.
Hjarbæk, har gennem årene renoveret fire sjægte, samt beskrevet yderNæste projekt var ANNE – en 15 fods
ligere to Hjarbæk både, der også har
fået nyt liv hos Nordvest Jysk Fjordsjægt også fra 1920’erne. Blev totalt
afrenset for maling ind- som udvendigt,
kultur.
Henrik fortæller:
og efterfølgende ilagt nyt dæk med
mere….
Det startede med POSEIDON en 15 fods Sideløbende var der gang i PIA – en
16 fods sjægt fra 1952. Projektet var i
sjægt fra ca. 1920’erne. Det var da prosamarbejde med John B. Jensen.
jektet var under aftenskoleloven, hvor
Sjægten befinder sig stadig på NFK,
det gik ud på, at lære lidt om bådebyghvor den er afrenset for maling indengerfaget. Den fik skiftet to planker i
som udebords, og forventes færdiggjort
bunden, og ringdækket – resultatet var
i NFK regi.
rimeligt hæderligt.
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Desuden er der LYLLE – en nyere 17
fods sjægt bygger af PederMadsbøll.
Ejeren Dan Nielsen skiftede planker
med mere.

Sejler i dag fra Hjarbæk og tilhører ny
Lylle-Ole der er i gang med at færdiggøre en af de små 8-fods joller fra
projektets start.

Og så er der jo Tjæreblomsten en 15
fods sjægt fra rigtigtig gamle dage.
Totalt renoveret fra vrag til fin sjægt
af Finn Jensen. Den sejler i dag fra
Hjarbæk, er i fin stand og er klar til de
næste 100 år.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Ror-Cup 2018
Af Gorm Larsen

Jegindø Bådelaugs årlige kapsejlads, Jegindø Ror-Cup, løb af stablen
lørdag den 7. juli med 9 deltagende
både.
NFK stillede til start med Ingeborg
Munch (Mark Benton, Henning Venø,
Bent Gandrup, Peder Carlsen og René
Maretty) Lille Løffe (Karsten Andreasen, Finn Albertsen og Jesper Kruse) og
Julie Petersen (Jan Paarlberg, Peter Adler, Mogens Pedersen og Gorm Larsen).
Allerede da vi om morgenen kørte over
Oddesundbroen varslede Limfjorden
frisk sejlads i rigelig vind.
Vel ankommet på Jegindø Havn blev vi
budt på morgenkaffe i Æ Spilhus med
hjemmebagte boller, ost og marmelade

12

– lækkert!
Her i læ var vejret fantastisk – sol og
sommer. Men ude på fjorden blæste
det 10-12 sekundmeter af nordvest, og
sejladsen blev udsat til efter frokost.
Det gav god tid til hyggesnak og kaffedrikning.
Efter den traditionelle frokost bestående af fine håndmadder og øl/vand
løjede vinden så meget af, at der kunne
gennemføres to sejladser.
Det blev ret underholdende. Den friske
vind gav udfordringer både ved start,
mærkerundinger og mål.
Ved starten af anden sejlads havde besætningerne taget så god bestik af den
friske vind, at alle lå godt for start. Det
resulterede i klumpsejlads ved start

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Alle var ivrige efter at komme i land, så
der opstod lidt trængsel i det snævre
indløb.
Det gav et par morsomme situationer,
hvor pæle og fortøjede både var i vejen.
En rigtig fin og velorganiseret dag
sluttede med præmieoverrækkelse og
dejlig middag leveret af Æ Skipperhus.
I den lune sommeraften valgte mange
at indtage middagen i det fri, hvor den
hyggelige snak og det godmodige drilleri fortsatte til langt ud på aftenen.
linjen og en påsejling – dog heldigvis
forholdsvis udramatisk!
Efter to gode sejladser skulle vi så i
havn til god mad og hyggeligt samvær.

Jegindø Ror-Cup var igen i år en rigtig
god oplevelse, og der kan kun opfordres til, at man sætter stort kryds i
kalenderen ved lørdag i uge 27!

Resultatliste:

Mellemsjægte
1. Ostrea
L 46 Bent Sparke
2. Caroline
L 109 Jens Sund
3. Søren Wrist L 97 Knud Vestergaard

Nykøbing
Jegindø
Jegindø

Åben klasse små
1. Marian
Å 80
2. Teamwork L 66
3. Lille Løffe L 87
4. Røn Hornbæk

Arne Steffensen
Erik Laurberg
Jesper Kruse
Børge Overgaard

Struer
Jegindø
Struer
Struer

Åben klase store
1. Ingeborg Munch
2. Julie Petersen

L 59
L 54

Struer
Struer

Mark Benton
Jan Paarlberg

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Bådens navn

CAROLINE

MARY ANN

MJØLNER

RØDHÆTTE

Tjæreblomst

Ostrea

Bådens navn

JULIE PEDERSEN
INGEBORG MUNCH
SOFIE

Bådens navn

PIA
HELENE
KRIDT
ANDORINHA
HAVFRUEN

Sejlnr.

L 109

Å 80

L 24

CXC

L5

L 46

2. Gruppe
Sejlnr.

L 54
L 59
L 98

3. Gruppe
Sejlnr.

L 44
D 28
D3
D 219
L 115

1. Gruppe

Spidsgatter 22´
5 meter
Kutter
Drage
Kragejolle 23`

Bådtype

Limfjordsbåd 22`
Limfjordsbåd 23´
Sjægt 19`

Bådtype

Sjægt 17´

Sjægt 15´

Megindjolle 14´

Sjægt 15´

Ålborg jolle

Sjægt 17´

Bådtype

Egon Roesgaard
Jens Stausholm
Rene´ Maretty
Ole Bjerre
Ejvind Jensen

Skippers navn

Kapsejladsen Venø Rundt 2018

Jan Paarlberg
Mark Benton
John Petersen

Skippers navn

Kapsejladsen Venø Rundt 2018

Palle Nielsen

Finn Jensen

Poul Højen

Gorm Larsen

Arne Steffensen

Hemming Klokker

Skippers navn

Kapsejladsen Venø Rundt 2018

Struer
Struer
Struer
Struer
Struer

Hjemmehørende

Struer
Struer
Struer

Hjemmehørende

Nykøbing Mors

Hjarbæk

Lemvig

Struer

Humlum

Jegindø

Hjemmehørende

2

3

4

5

3

1

2

Placering
Sejlads nr.;
1
2
2
2
4
4
1
3
3
1
5
5

Placering
Sejlads nr.;
1
2
3
2
1
1
2
0

1

5

4

6

3

2

1

Sejlads nr.;

Placering

3
4
2
1
5

Slutresultat

2
1
3

Slutresultat

2

5

4

6

3

1

Slutresultat

FRA DE GAMLE FÆRGESTEDER Kap. 1

Redigeret efter HENRY E. PEDERSEN af Asger Brodersen

Beretningen om de gamle færgesteder
er uløseligt knyttet til Thy og Vester
Han Herreds Historie.

Så langt tilbage i tiden, som der kendes
skriftlige efterretninger og dokumenter
om disse Egne, finder man beskrivelser
af forholdene om overfartsstederne ved
den krogede og bugtede Limfjord. Dette
bekræfter den Betydning, disse steder
har haft tiderne igennem. For bebo-
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erne her i landet langt mod nordvest,
der søgte væk fra den hjemlige arne til
egnene syd for fjorden, var det nødvendigt at forcere fjorden, med mindre
man da ikke valgte den lange og trælse
omvej over Aggertangen.
Denne var endda ikke engang sikkert,
at den altid var passabel.
Herved kom færgestederne til at spille
en altoverskyggende rolle og på mang-

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

foldige områder.
Når man så bort fra den faste forbindelse over land til Vendsyssel, fik færgestederne fik meget stor indflydelse
på det daglige liv, hvis man ønskede
samkvem med den øvrige omkringliggende verden.
Derfor var man dybt afhængig af det
spredtliggende og primitive færgevæsen, der for århundreder tilbage havde
fundet sted, stort set på de samme
steder, hvor overfarten endnu finder
sted den dag i dag uanset om det er
med færge eller man benytter sig af det
bronet, som den moderne teknik har
lagt over Limfjorden.

Oddesundbroen
Fra tidernes morgen har natur altid bestemte hvor færgestederne skulle være.
Der hvor bredningerne snævredes ind,
og landet skød frem i et næs eller en
odde, eller hvor strømmen fik en større

og stærkere kraft, dér uddybede sejlløbet var der mulighed for sejlads tæt
ind til Kysten - dér lagde man færgepladserne.
På den måde kom færgestederne ofte
til at ligge fjernt fra tættere bebyggelse. Den øde beliggenhed gav ofte
de rejsende en stor nervøsitet og
utryghed, når de var henvist til at følge
disse fjerne og afsides liggende veje til
færgestederne.
Dette Indtryk blev ikke bedre at færgemateriellet ofte befandt sig en meget
den dårlige forfatning. Dette skyldtes i
høj grad den måde, hvorpå man opretholdt færgevæsenet.

Som kongen herskede over rigets vande og strømme, var det samme tilfældet
med færgerettighederne og de mange
kongeligt privilegerede dansk kroer.
For at opretholde dette transportvæsen
ved færgestederne var bønderne i de

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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den, der fra deres domæner i klostre
og borge rundt omkring Fjorden har
udøvet stor magt og indflydelse på
udviklingen af færgefarten.
Spøttrup Borg

forskellige egne ved Limfjorden pålagt
at betale en årlig “Sundtold” til kongen.
Denne lukrative indtægtskilde har gennem tiderne været udnyttet på højst
forskellig måde.
Enkelte af færgerierne har i perioder
været underlagt kirken og gejstlighe-
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Til andre tider har kongen skænket
færgerettigheder til en af sine betroede
mænd som Gave.
I nødstilfælde har man ind i mellem
pantsat færgedriften til en af Nordjyllands velstående jordbesiddere.
Man har også solgt rettighederne
direkte for tid og evighed mod en passende betaling i klingende mønt.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Når det var herremændene, der kom
i besiddelse af færgerettighederne, da
fik de også rettet til at opkræve “Sundkornet”. Ofte lagde de større vægt på at
håndhæve deres rettigheder end deres
pligt til at opfylde deres forpligtelser til
at opretholde et brugbart færgemateriel.

Dette sidste var da også årsagen til, at
man gennem tiderne kan finde adskillige oplysninger om Limfjordens mange
Færgesteder.
Hvad der århundreder igennem er
kommet af beklagelser og vrede over
færgeforholdene er ikke småting.
Gang på gang møder man beklagelser
over færgemateriellets dårlige forfatning.
Men også over mandskabet, der var
sat til at betjene de primitive pramme,
der benyttedes på Overfarten. At disse
klager ikke blev fremsat uden grund,
finder man bekræftet ved de mange be-

retninger om de mange ulykker, der er
sket ved færgestederne. Mange menneskeliv og meget Gods er her gået tabt,
når de fuldt lastede Færgepramme med
et ikke altid helt ædrueligt Mandskab
forsøgte at ro over den stride strøm.

Beretninger om større ulykker lød
nogen gange så højt, at man fra regeringen side var nød til at blev gribe ind og
sørge for at forholdene blev forbedret.
Enkelte egnes bønder nægtede at
betale deres kornskat, før færgeforholdene var bragt i ordentlig Stand. Når
sådanne forsømmelser kunde få lov at
finde sted til langt ind i det 18.-århundrede, skyldtes det den måde man på
den tid takserede et menneskeliv på.
Det kan her illustreres ved den ligtale,
som en præst fra Mors engang holdt
over en død godsejer:
”Den salige Herre har også haft sine
sorger og prøvelser i tilværelsen, der

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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skete en gang det, at færgen ved Sallingsund gik under med 24 af hans
fedeste stude, ikke for at tale om de 4
bønder, der også druknede”.
Med prioriteringen af rækkefølgen i
denne beretning, forstår man vel bedre,
at de dårlige færgeforhold kunne få lov
til at passere.
For de rejsende har det utvivlsomt tit
været en prøvelse at være henvist til
at skulle benytte disse overfartssteder,
hvor sejladsen ikke alene var afhængig
af vejr og vind, men også af færgekarlenes forgodtbefindende.
Det er ikke så underligt, at 0. H. Scheel
i 1785 skrev om Limfjordens færgesteder: ”De er hverken sommer eller vinter er så tilforladelige, at man kan gøre
nogen sikker rejsebestik på dem”. Når

20

strømmen stod strid gennem de smalle
sunde, og stormen piskede bølgerne
til skum, så skulle der meget til overtalelse færgekarlene til at gå i banden.
Så var de rejsende nød til at slå sig ned
i færgekroen for at afvente bedre vejr
og bedre humør hos færgeprammens
mandskab.
Til tider har styrken af kaffepunchenes kraft, overtal færgemændene til
at trodse elementernes rasen. Dette
gik ind i mellem galt og resulterede i
færgens forlis.
Endnu værre var de Rejsende stillet,
når deres overfart startede fra de sundsteder, hvor der ikke fandtes nogen kro,
og hvor færgen skulde tilkaldes med et
primitivt signal fra den anden side af
sundet. Det skete at den rejsende måtte
gå i timevis frem og tilbage på den øde
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strandbred og vente på, at man anden
side fik øje på det hejste signal.

Alle de nævnte ting har været med til,
at man har kunnet påvise, at navnene
“Pinen” og “Plagen” har været knyttet
til ikke mindre end tre af overfartsstederne i den vestlige Limfjord - nemlig
Oddesund, Næssund og Sallingsund.
Vi kender i dag kun navnene fra Sallingsund.

Når stormene efteråret kom farende
over fjorden, var overfarten meget ubehagelig og farefuld.
Men om vinteren når frosten bandt
fjorde og sunde, prøvede man længst
muligt at holde en sejlrenden åben.
Men på det tidspunkt, hvor dette ikke
længere var muligt at sejle trak færgekarlene de klodsede Pramme på land.
Når isen havde dannet bro, og kunne
samfærdslen igen foregå uhindret – nu
over den blanke isflade.
Denne tilstand kunne være af højst
forskellig varighed. Når man ser på
gennemsnittet af årene fra 1800 til
1807, kan man se at færgestederne ved
Thy og Mors var islagte 70 dage a fåret.
I 1807 var sundene kun lukkede i 16
Dage, men i 1803 var færgeriet indstillet som følge af is i 106 dage. Rekorden
for isvinter er fra 1804, da vandene
islagte i 131 Dage. Det betød at færgemændene ved de thylandske sundsteder været på smalkost.

Issejlads
Men for beboerne i området betød de
islagte fjorde og sunde en langt lettere
og billigere trans-port.

Overfarten ved Aggersund.
Tusinde års historiske begivenheder
knytter sig til færgestedet ved
Aggersund og egnene omkring det. De
sandede Løgstør Grunde lå som en altid
truende hindring for sejladsen her i
Limfjorden.
Det var her ved Aggersund overgangen
mellem Han Herred og Slet Herred var
lettest.
Færgestedet ved Aggersund oplevede
en storhedstid i Middelalderen. På det
tidspunkt blomstrede klostrene frodigt
ved Limfjorden.
Her ved Aggersund gik vejen fra Børglum gennem Himmerland til Viborg.
Det var den vej, som Knud den Hellige
fulgte i 1086, da han flygtede for de oprørske vendelboer. De forfulgte kongen
helt til Odense, hvor han blev dræbt
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Aggersborggård
i St. Albani Kirke. Tæt ved færgestedet
ligger den gamle adelsgård – Aggersborg.
Den var for hundreder af år tilbage en
stærkt befæstet kongsgård, hvorfra
man vogtede over sundet. Konger og
adelsmænd har i tidligere tider færdedes på disse veje.
Erik Glipping opholdt sig på Aggersborg i 1272. Her gav han indbringende
privilegier til nonnerne i det nærliggende Ø Kloster.
I et kongebrev fra Aggersborg, der er
dateret til 1327 fortælles, at Kristoffer
den Anden må have opholdt sig her
på den rige Aggersborg. Gården var
indehaver det privilegie at kunne drive
færgeriet ved Aggersund.
Det har uden tvivl været en meget
indbringende forretning op gennem
tiderne. For mere end fire hundrede år
tilbage, vi hører, at kongen begunstigede en af sine tjenere dette privilegium
at drive færgefart her. Det skete i 1516,
da Kristian den Andens dørsvend Jens
fik brev på: ”Aggersund Færgestedt
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paa den søndræ side i Slætteherret
met ther gaard der stande, som kaldes
aggersundz fergegaard met een anlegaard i kiilsaa. . . uden alf tynge ther
aff at giøre eller giffue swa leenge han
leffuer”.
Denne kongelige gunst blev ikke ringere, da Niels Klemmensen på Ålborghus
samme år fik en befaling fra kongen om
at han skulle sørge for, at alle okser, der
udførtes fra Vendsyssel og Thy, skulle
passere Limfjorden enten over færgestedet ved Ålborg eller ved Aggersund.
Der skulle betales en afgift til kronen
på 8 skilling dansk af hver okse. Det var
til stor skade for bønderne, når høsten
førtes bort fra de nordlige Limfjordsegne, hvor der af den grund var mangel
på Trækkraft.

Jens Dørsvend fik dog ikke glæde af
sit privilegium på færgeriet i lang tid,
for allerede i 1521 fik borgmester og
tolder i Ålborg Hans Bartholomeus livsbrev på Aggersunds Færgested, ålegård
og heltfiskeri.
Af Kristian den Andens gavebrev kan
vi se, at færgeriet havde sit udgangs-
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punkt syd for fjorden – det blev først
senere forandret. På den nordre side
af Aggersund fandtes der ikke engang
en kro. Det stemmer også overens med
den klage Aggersborgpræsten Edvard
Melchiorsen sendte i 1605. Her i klagede han over de ringe kår der var for
færgegæsterne. Han skrev, at han havde
tit mange ”gæster”: “Eftersom dit sund
och færgested ligger strax houss, och di
ansted ej kand fange plads”. Derfor var
det meget naturligt at både godtfolk og
skidtfolk søgte ly i præstegården.
Først i 1737 blev der givet bevilling
til at drive kro i Aggersund Kro. Den
tilhørte ejeren af Aggerborgsgård.
Aggersund har været meget benyttet
som udskibningsplads i det 17. århund-

rede, da det var forbudt at udskibe
korn andre steder, end hvor kongens
toldere var til stede.

Medens trafikken mellem Ålborg og
Sundby givetvis var langt den største
til alle tider og var grundlaget for en
anselig færgedrift, så havde Aggersund
færgen dog også en fremtrædende
plads blandt Limfjordens mange Fængesteder.....
(artiklen fortsættes i næste nummer af
bladet.)
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Privatlivspolitik

Bestyrelsen bringer af formelle årsager dette indlæg
Gældende for:
Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7800 Struer
Foreningens CVR nr. 3210 5181

Nordvestjysk Fjordkultur behandler personoplysninger og har derfor
udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi
behandler dine personoplysninger.
Du bør læse denne politik, og du er
altid velkommen til at kontakte os, hvis
du har spørgsmål.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Nordvestjysk Fjordkultur er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Formanden Asger Brodersen kan kontaktes på tlf. nr.: 6160 1479 og på mail
asger.brodersen@skolekom.dk
Kasserer og dataansvarlig Anders
Røjbæk kan kontaktes på tlf. nr.: 2089
4111 samt på mail anro@altibox.dk

2. Formålet med og retsgrundlaget
for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at
drive foreningen, herunder medlemsadministration.
Retsgrundlaget er medlemmernes
aftale om medlemskab af foreningen.
Vores medlemmer er forpligtede til at
give foreningen de personoplysninger
vi skal bruge for at kunne ind-gå en
aftale om medlemskab.
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3. Kategori af personoplysninger
Om vores medlemmer modtager vi
almindelige oplysninger; navn, adresse,
telefonnummer, mailadresse.
Vi indsamler ingen særlige kategorier
af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

4. Behandling og videregivelse af
personoplysninger
Er du medlem hos os, anvender vi dine
personoplysninger til at:
• føre foreningens medlemskartotek
• kunne administrere dit medlemsforhold
• kunne sende dig klubblad, nyhedsmails og anden medlemsinformation

Vi kan dele personoplysninger med de
leverandører og samarbejdspartnere,
som bistår os med vores administration, f.eks. udbyder af de edb-programmer vi bruger til medlemsadministration, hosting af foreningens hjemmeside,
osv. Vi har indgået databehandleraftaler med disse.
I vores klubblad oplyser vi navn på
medlemmer i bestyrelsen, udvalg og
tovholdere på bådene.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger
Foreningen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på
området.
Vi opbevarer alene personoplysninger
så længe, det er nødvendigt.
Vi sletter personoplysninger om vores
medlemmer 5 år efter, at de er døde
eller udmeldte.
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Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi
medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.
6. Dine rettigheder
Som medlem har du til enhver tid ret
til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig.
Ønsker du indsigt skal du skrive til os
på mailadressen: anro@altibox.dk , og
vi imødekommer din ind-sigtsret så
hurtigt som muligt.

Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger
inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer. Du kan
kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver
behandlet i strid med lovgivningen
eller andre retlige forpligtelser.
Hvis du er utilfreds med den måde,
som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive
en klage til Datatilsynet. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
7. Hjemmeside - Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, som vi
gemmer på din computer for at kunne
holde styr på, hvad der sker under dit
besøg på foreningens hjemmeside og
for at kunne genkende computeren. En
cookie indeholder kun tekst, er ikke et
program og indeholder ikke virus.

puter ved at ændre indstillinger i din
internetbrowser.

8. Sikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om
informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f. eks.
uautoriseret offentliggørelse, og mod at
uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling
af adgangsrettigheder til de af vores
medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager
vi løbende back up af vores data. Vi beskytter også fortroligheden af dine data
ved hjælp af kryptering (sikker mail).
9. Opdatering af denne politik
Foreningen er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi
gennemgår derfor regelmæssigt denne
politik for at holde den opdateret og i
overensstemmelse med lovgivningen.

Denne politik kan ændres uden varsel.
Den nyeste opdaterede politik vil altid
være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi
orientere herom i klubbladet.
Denne politik er senest opdateret den
31. maj 2018

Cookies er nødvendige for at foreningens hjemmeside kan fungere optimalt.
Du kan altid afvise cookies på din com-
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Regler NFK’s både
Bestyrelsen

Alle klubbens medlemmer skal have glæde
af vores både! Derfor har vi disse regler for
brugen af bådene.

1. Medlemsskab: Du skal være medlem af
Nordvestjysk Fjordkultur.
2. Forsikring: Du skal vide, at der ingen
kaskoforsikring er på bådene, men kun en
ansvarsforsikring.
3. Klubsejladser: På klubsejladser vil en
af bådenes faste besætningsmedlemmer tilstræbe at være tilstede som bådfører. De af
klubbens medlemmer, der er interesseret
i en sejltur skal give besked til tovholderen eller alternativt en anden af den faste
besætning. Det tilstræbes at give andre
medlemmer end bådenes faste besætninger plads på klubsejladserne.
4. Bestilte sejladser: I den udstrækning et
medlem af den faste besætning er i stand
til at afse tid som bådfører, kan man efter
anmodning arrangere en sejlads.
5. Selvstændige sejladser: Det vil sige
sejlads uden et medlem af den faste besætning som bådfører. Sejltidspunktet aftales
da med bådens tovholder. Sejladsen fordrer,
at medlemmet over for tovholderen kan
godtgøre, at vedkommende er en rutineret
sejler. Dette skal man have bevist en ved
prøvesejlads, hvor bådens udstyr og muligheder gennemgås. Alternativt kan retten
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erhverves ved en intensiv oplæring i sejlads
med pågældende tovholder.
5A. Tovholderen er enerådende. Han /
hun kan nægte sejlads med båden, hvis tovholderen skønner det nødvendigt. Det kan
være på grund af vejret, skønnet mangel på
sejlerfaring og lignede forhold.
6. Ansvar: Du skal selv sørge for at informere tovholder om ødelagte ting ombord.
Dette sker i behørig respekt for det store
arbejde, der bliver udført i løbet af vinteren
med vedligeholdelse og istandsættelse af
bådene.
7. Sikkerhed: Du har som bruger selv
ansvaret for, at der findes relevant sikkerhedsudstyr ombord.
8. Tovholdere: Se liste med tovholdere på
NFK´s hjemmeside eller i klubbladet.
9. Aflevering: Det er dit ansvar, at båden
afleveres på sin plads, at den er ryddet og
gjort klar til de næste, der gerne vil en tur
på fjorden. Tovholderen skal have besked
på sms eller tlf. når båden er tilbage på sin
plads.
10. Tvister: I tilfælde af uoverensstemmelser jævnfør ovenstående regler, er det
NFK´s bestyrelse som træffer den endelige
afgørelse.
Bestyrelsen for NFK
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Nordeuropas største sejlskibstræf for gamle brugsfartøjer nærmer sig hastigt og som alle foregående år, så
har vi brug for mange hjælpere til at gøre klar til de ca. 650 personer som kommer og spiser og være med til
at servere biksemad, øl, vin, mm. onsdag aften.

TILMELDING
Til at hjælpe ved LIMFJORDEN RUNDT

Jeg tilbyder hjælp:

Tirsdag d. 11. september kl. 9.00 – 12.00:………………: Opstilling af borde m.m.

Onsdag d. 12. september kl. 18.00 – ca. midnat: ……: Servering af biksemad m.m.

Torsdag d. 13. september kl. 9.00:………………………: Evt. oprydning

Tilmelding venligst senest d. 05. september

Tilmeldingen sendes, på mailes eller sms med ovennævnte oplysninger til

Anders Røjbæk sms 20 89 41 11
Mail: anro@altiboxmail.dk
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