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Efterår og vinter 2019 / 20
Uge
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Ugedag
Tirsdag

Dato
6. august

Aktivitet
Første klubaften / sejlads efter sommerferien

Klokken
18:30 - 21:00

32

Torsdag

8. august

Første klubformiddag / sejlads efter
sommerferien

09.00 – 12.00

32

Lørdag

10. august

Udflugtssejlads til Oddesund

09.00 

33
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Lørdag
Søndag

16. august
17. august
18. august

33

Lørdag

17. august
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Onsdag

11. sept.

37

Torsdag

12. sept.

40

Torsdag

3. oktober

*

Der er WM i sjægtesejlads i Hjarbæk
Se på hjemmesiden
Aktuelt  Arrangementer *
Sansefestival

09.00 – 16.00

Vi gør klar til at modtage Limfjorden Rundt.
Vi holder paradesejlads og åbent hus i NFK
Vi uddeler rundstykker til de deltagende
mandskaber i Limfjorden Rundt kl. 7.00 – 8.00
Der er skippermøde kl. 8.00
Bagefter rydder vi op.

9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

Vi tager bådene af vandet

08.00 – 12.00

*

07.00 – 12.00

Efterårsferie

42

*

18,30 – 21.00

43

Tirsdag

22. oktober

Udflugt til Træmuseet i Oddense

43

Torsdag

24. oktober

Første klubformiddag efter efterårsferien

09.00 – 12.00

44

Tirsdag

29. oktober

Første klubaften efter efterårsferien

19.00 – 21.00

46

Tirsdag

12. nov.

Maritim husflid

19.00 – 21.00

49

Tirsdag

3. dec.

Julefrokost

*

18.00 – 21.30

*

20. december –
7. januar

Juleferie

2

Tirsdag

7. januar

Første klubaften efter juleferien

19.00 - 21:00

2

Torsdag

9. januar

Første klubformiddag efter juleferien

09.00 – 12.00
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Lørdag

1. februar

Fjordens Dag

10.00 – 15.00

*
Vinterferie

7
11
15
19
Obs.

Tirsdag

10. marts

Foredrag

*

19.00 - 21:00

4. – 13. april
Torsdag

7. maj
*

Påskeferie
Søsætning

*

08.00 – 13.00

Nærmere program følger senere på hjemmesiden
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Formandens klumme august 2019
Inspireret af et besøg på Færøerne:
Fra havet kommer tågen tung og våd,
nu driver regnen over sorte strande,
hen over sorte dyb den lille båd,
som trækker blanke fisk af mørke vande.
Gunnar Hoydal fra pladen: Mit eget land
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Et af vores faste mål er at gøre alt, hvad vi kan, for at bevare
den maritime kulturarv ved og på Limfjorden. Det synes jeg, vi
lykkes meget godt med. Vi har et godt samarbejde med de
andre kulturbevarende naboforeninger i Struer Kommune.
Alle steder er der gode besøg. For vores eget vedkommen er
det spændende med disse besøg, idet alle besøgene er vidt
forskellige. Der er meget stor forskel på, hvad folk fokuserer
på i vores righoldige samling af effekter fra det liv, der har
været ført ved fjorden og den udvikling, der har fundet sted.
Også på Færøerne har tidens udvikling indhentet gamle båd
og sejltraditioner. Den gamle færøbåd lever endnu - jovist.
Men det er meget få færøbåde, der endnu bruges til det
fiskeri Gunnar Hoydal synger om i verset ovenfor. Den
nuværende færøske fiskerflåde er meget moderne. Det
vrimler med små motorbåde til det kystnære fiskeri.
Færingerne har store moderne trawlere til det oceangående
fiskeri. Overalt ser man laksefarme i fjordene.
Heldigvis bliver der stadig bygget enkelte nye færøbåde i
traditionel forstand. Men nu bygges de fleste nye robåde til
færingernes legendariske kaproninger, der kulminerer på
Olajdagen i slutningen af juli. Enhver bygd med respekt for sig
selv har et kaproningshold eller flere, og dysten er benhård.
De nybyggede både følger med udviklingen i brugen af dem.
Det vil sige, da bådene nu skal bruges til kaproning minimeres
godstykkelsen i bådene. Linjerne gøres smallere etc.
Den udvikling er skipperen på charterskonnerten Nordlyset
lidt betænkelig ved, da mange af de udtjente færøbåde ofte
ender på bålet. Så også på Færøerne skal der arbejdes hurtigt
for at bevare den gamle kulturarv med den betydning, den har
haft for livet i hver en lille bygd. Heldigvis ser man, at mange
har øje for netop denne vigtige opgave. Som regel står der en
gammel færøbåd udstillet ved hver seværdighed og i hver lille
bygd.
Asger Brodersen
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Bygning af en stammebåd
Jeg blev spurgt, om jeg ville lave en
stammebåd til Stenaldercenter Ertebølle. Stenaldercenteret er et museum
og oplevelsescenter, som beskæftiger
sig med Ertebøllekulturen.
Ertebøllekulturen er benævnelsen på
en kystjægerkultur i jægerstenalderens yngste tid (ca. 5.400 f.Kr. - 3.900
f.Kr.) Ertebøllekulturen er opkaldt efter en stor skaldynge, en såkaldt køkkenmødding, der blev fundet ved
Ertebølle ved Limfjorden. Der kendes
mere end 200 af disse skaldynger i
Danmark.
Ertebøllefolkets fartøjer var stammebåde af lind. De kendes bl.a. fra Tybrind
Vig på Vestfyn. Stamme-bådene var
hen ved 10 m. lange med spids, oval
stævn, flad bund og forholdsvis rette
sider. Bunden var 3-5 cm tyk, siderne 12 cm tykke, opadtil afsluttet af en
afrundet, fortykket ræling. Agterstavnen var ca. 60 cm. bred. Det var sådan
én, vi skulle forsøge at lave en kopi af.
Opgaven var spændende; men da jeg
havde prøvet det en gang før, vidste jeg
også, at det var meget omfattende, så
jeg ville gerne, at den kunne laves på
Fjordkulturen, hvor der er adgang til
maskiner og el mm samt mulighed for
opbevaring af værktøj. Jeg ville også
gerne, om det var muligt at finde et par
mand, der ville hjælpe til med projektet.
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Efter kaffen en torsdag formiddag fik
jeg min datter Louise til at fortælle om,
hvad de havde gang i på Stenaldercenteret, og hvad projektet gik ud på.
Hun kunne vise billeder fra bygning af
en stammebåd, samt sige noget om,
hvad båden skulle anvendes til og om
visionerne for det nye Stenaldercenter.
Efter det kom Klavs Zahle og Ole Mejer,
som gerne ville hjælpe med at lave
stammebåden, en opgav vi alle tre
syntes var spændende. Det ville give os
et indtryk af, hvilken kæmpe opgave
det må havde været for stenaldermanden at lave båden med flintøkser
og kiler, noget vi fik mange kommentarer om, da vi brugte vores moderne
værktøj.
Så var det bare at vent på, at lindestammen skulle komme til Fjordkulturen. Men det viste sig, at det var
vanskeligere end ventet at finde et træ
i de rigtige dimensioner, som også var
lige. De var blevet lovet et fra et
savværk i Sydtyskland, som vi ventede
længe på, men de trak tiden. Det
virkede som om, de havde lovet noget,
de ikke kunne holde, så det blev
forsøgt, om det var muligt at finde
træet et andet sted. Der blev søgt i
Polen, Baltikum og Bulgarien; men de
havde ikke rigtig noget i de
dimensioner, vi skulle bruge. Jeg var
ved at være træt af skulle svare på,
hvornår stammen kom; men endelig

lykkedes det at finde et træ, som kunne
bruges, og af alle steder var der en
lindeskov på Lolland ved Vindeholme
Slot, hvor godsejeren godt ville fælde
nogle træer.
Så endelig den 4. april kom der en ca. 6
meter lang, 60 cm. tyk stamme. Jeg
havde lavet nogle meget solide buk-ke,
den kunne ligge på, så den kom op i en
god arbejdshøjde.

forsmag på den store interesse, som
blev udvist under hele projektet.
Det gik noget nemmere, end jeg havde
troet, med at få barken af. Ved hjælp af
store trækiler og lange stænger, kunne
vi i lange længder og ca. 30 cm i
bredden trække barken af, efter vi
havde ridset stammen i passende furer
med motorsaven.
Nu, da barken var taget af, var næste
opgave at få oversiden af stammen
gjort flad i stammens fulde længde, så
vi kunne begynde at udhule den. Vi
kunne godt skære den på tværs med
ca. 20 cm. afstand og så slå det af ved
hjælp af kiler - en metode, som menes
brugt i stenalderen.
Jeg valgte nu at spørge Aksel, som har
et lille savværk i Vejrum, om han ville
komme med en lang kædesav, som
kunne nå helt på tværs af stamme. Det
lykkedes rigtig godt, så nu var vi klar til
at begynde at udhule.

Den første opgave var at få barken af i
så store stykker som muligt. De ville
gerne have barken på Stenaldercenteret, hvor det skulle bruges til tag
mm. på nogle af nogle af hytterne. Der
er også noget fint bast på indersiden af
barken, som det menes har været
brugt til tov og måske også til vævning.
Det er derfor, at stof hedder linned,
som en så vittigt sagde. Der kom
mange gode forslag til, hvordan det
skulle gribes an. Det var allerede en

Først skulle stammen dog vendes, så vi
kunne lave den udvendige side af
båden, så den fik de færdige linjer. Det
ville også gøre det lettere at få de
rigtige tykkelser på sider og bund, når
den skulle udhules.
Båden blev herefter vendt tilbage, så
selve udhulingen kunne begynde. Vi
brugte kædesav, økse, skarøkse og
huløkse, og så var det ellers om at
komme i gang med arbejdet. Der var jo
noget træ, som skulle fjernes; men
heldigvis viste det sig, at lind var
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nemt at arbejde med, så det var måske
ikke helt uden grund, at stenaldermanden valgte netop denne træsort til
sine både. Vi talte ofte med stor
respekt om, hvad de formåede at lave
med de redskaber, de havde. Det har
krævet stor viden og håndværksmæssig
kunnen.

værdigenstande blevet på land! Der var
rigtig mange af Kulturens medlemmer,
der hjalp og var med til at gøre det til
en festlig dag.

Det tog ca. en måned med selve
udhugningen.
Der
kom
mange
spørgsmål og gode forslag undervejs:
Hvorfor brændte vi den ikke ud?
Hvorfor var den åben i agterenden?
osv. Lidt snyd med den motorsav,
mente nogle også. Vi hakkede i den!
hakkedrenge var vi!
Alt dette viste dog den store interesse,
Fjordkulturens medlemmer havde for
projektet. Mange kom daglig og gav
deres besyv med.
Til slut skulle båden have en omgang
med en skrubhøvl indvendig og
udvendig, så det kom til at ligne spor
efter stenøkse. Skottet agter blev som
noget af det sidste lavet og monteret
med en snor i overkanten som i en
gammeldags rammesav, så overkanten
blev på plads.
Midt i maj var båden klar til
prøvesejlads, hvilket foregik i Træskibshavnen, hvor det skulle vise sig,
hvordan den lå i vandet - heldigvis
rigtig flot. Klavs hoppede i båden og
padlede en tur. Han mente stabiliteten
og manøvreevnen var i orden; men,
som der stod i avisen, var alle hans
8

Den 13. maj blev båden leveret i Ertebølle, hvor den straks blev søsat i den
lille sø, hvor den blev taget i brug med
det samme. Et par mand hoppede i den
og padlede over til den anden side med
de bare næver.
Jeg ved, at den er brugt rigtig meget og
har været et stort hit hele sommeren.
PS. Vi havde besøg af avisen et par
gange, hvilket der kom nogle fine
artikler ud af til gavn for både
Fjordkulturen og Ertebølle.
Henning Villadsen

Nyt fra bestyrelsen
Lodsen søger mandskab
Vi skal have sat flere mand på Lodsen. Så har du lyst til at arbejde med motor eller træ,
skal du blot henvende dig til Mogens Lund Petersen direkte eller på
telefonnummer:
2339 1138
mail:
mogenslp@godmail.dk
Beskyttelse – bevaring af vikingeskibet Imme
Vi har fået en henvendelse fra Struer Museum om vi vil være med til at renovere og
beskytte vikingeskibet Imme henne på havnen. Vi skal kun stille mandskab til rådighed.
Meld dig til bestyrelsen, hvis du synes, at dette stykke bevaringsarbejde er vigtigt for
bevarelsen af den maritime kulturarv her i området.
Udflugt til Træmuseet i Oddense d. 22. oktober kl. 18.30 – 21.00
Som I kan se i aktivitetskalenderen, planlægger vi en udflugt til Træmuseet i Oddense.
På museet arbejder de med alle hånde discipliner inden for træbearbejdning. Vi kører
derop i private biler, så vi mødes ved Fjordkulturen kl. 18.30.
Vi medbringer kaffe og kage. Husk varmt tøj, da de ingen varme har på oppe i museet.
Maritim Husflid
På opfordring fra generalforsamlingen har vi sat aftenen d. 12. november af til at
påbegynde noget maritimt husflidsarbejde. Har du nogle gode ideer, så med-bring dem
den aften. Meningen er, at dette arbejde skal forsætte hen over vinteren.
Julefrokost
Da det næste klubblad først udkommer i slutningen af november, vi vil allerede nu gøre
opmærksom på julefrokosten d. 3. december kl. 18.00 – 21.30. Der kommer en
nærmere invitation i næste nummer.
Fjordens Dag d. 1. februar 2020
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Temaet er – hvordan bevarer vi resterne af den
maritime kulturarv?

9

Samtale med Hanne Pedersen
Den tidligere ejer af Kvasen
En sejladsaften i august 2019 dukkede Hanne Pedersen op sammen med
sønnen Troels og barnebarnet Lauge.
Hanne har været gift med Jacob
Jensen, der bl.a. var designer hos B&O.
Parret ejede Kvasen en del år, hvor de
brugte båden som familiens turbåd,
især rundt i Limfjor-den.

Hanne fortæller:
Nogle mener, den er helt fra attenhundrede og et eller andet! Vi mødte
på et tidspunkt en konservator fra
Kronborg. Han blev sådan helt: Åhh,
det må være en issefjordsdrivkvase!
Den er kraftigere bygget end dem fra
Smålandshavet. De gik på Kattegat om
vinteren, derfor er den bredere og med
større spring.
Ja, hvornår fik vi båden? Henvendt til
sønnen Troels: Det var før, du blev
født. Troels: Ja, før 78!
Hanne fortsætter: Jacob og jeg havde jo Kraka, et træskiw, en galease,
som vi gik og reparerede på hele
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vinteren igennem i mange år. Og så
havde vi den i Vilsund på værftet der,
oppe ved Evald. Det er jo ikke det
hurtigste skibsværft! Så vi lå der om
vinteren og næste vinter med.
Den ene vinter lå Kvasen der, helt
strippet, der var kun skroget tilbage.
Oppe på værftet boede der en fyr,
Poul, i et styrehus. Lille Poul kaldte vi
ham, han var ikke ret høj. Og han
havde planer med Kvasen. Der skulle
bygges stor kahyt og styrehus, og stor
motor skulle der i. Vi gik sådan i løbet
af vinteren og syntes, det var mere og
mere synd, at Kvasen skulle laves til
sådan et skiw. Lille Poul boede jo i det
der styrehus, så vi tænkte egentlig, at vi
kunne gøre ham gavn ved at befri ham
for det strippede skrog. Det ville han
også godt, altså sælge Kvasen. Vi fik
handlet, og båden blev rigget op.
Faktisk var det slet ikke Pouls båd.
Det gik op for os, da politiet pludselig
en aften stod uden for vores dør og
sagde: Ja den der båd, den
beslaglægger vi!
Nå, Jacob han havde da temperament, så han kørte op til Poul. Han var
gal. Han ville have sine penge igen.
Men dem havde Poul omsat i en
campingvogn, så nu boede han jo lidt
finere, med luftgevær og filmfrem-viser
og pornofilm. Der var bare det hele!
Men Jacob fik Poul ud af campingvognen, og hjem med den og det hele,
og Poul tilbage i styrehuset. Men det

