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NFK´s aktivitetskalender
Efterår og vinter 2019 / 20
Uge

Ugedag

Dato

Aktivitet

Klokken

49

Tirsdag

3. dec.

Julefrokost

20. dec. – 7. jan.

*

18.00 – 21.30

Juleferie

2

Tirsdag

7. jan.

Første klubaften efter ferien

19.00 - 21:00

2

Torsdag

9. jan.

Første klubformiddag efter
ferien

09.00 – 12.00

5

Lørdag

1. feb.

Fjordens Dag
Se programmet på side 26

10.00 – 15.00

7

Vinterferie

11

Tirsdag

10. mar.

Foredrag med Toke Aagaard –
Skipper på Marilyn Anne

19.00 - 21:00

13

Tirsdag

24. mar.

Generalforsamling
Se indkaldelsen side 6

19.00 – 21.00

15
19

Obs.

4. – 13. april
Torsdag

*

7. maj

Påskeferie
Søsætning

*

08.00 – 13.00

Nærmere program følger senere på hjemmesiden
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Peter har den gren så kær,
Hvorpå trommen hænger,
Hver gang han den kommer nær,
vil han ikke længere.
Hvad du ønsker, skal du få,
Når jeg trygt kan stole på,
at du ej vil tromme,
før min sang er omme.
Tekst Peter Faber 1847
Med lidt fantasi, kan man vel godt omskrive dette vers fra
Peter Fabers: Højt fra træets grønne top, således at det passer
ind i vores sammenhæng her i Nordvestjysk Fjordkultur. Et
længe næret ønske er nemlig gået i opfyldelse. Vi har fået nye
snedkerimaskiner bestående af en rundsav, en afretter og
tykkelseshøvl samt en ny fræser. Dette takket været et rigtig
fint sponsorat fra Velux Fonden.
Det bliver dejligt rigtigt at tage dem i brug her fra jul. Vi har
to større nybygninger på vej. Vi er gået i gang med at kopiere
prammen Svend ovre fra Bremdal. Den gamle kan nu få lov til
at vise forfaldets skønhed uden for køkkenet. Det andet store
projekt er at få genskabt Bitten – Juniorbåden, som har ligget
afpillet for brugbare ting omme ved vestgavlen i et par år.
Det er en glæde at se, at renoveringen af den øvrige flåde
går rigtig godt. Målet for vinterens arbejde er at få alle 20
foreningsbåde i vandet nede i Træskibshavnen til foråret. Det
bliver et flot syn.
Vores faste mål er forsat at gøre alt, hvad vi kan, for at
bevare den maritime kulturarv ved og på Limfjorden. Derfor
bliver det også temaet på Fjordens Dag d. 1. februar 2020. Det
glæder jeg mig meget til.

Det er dejligt at vide, at der er god gang i foreningen. Det
kommer stadig nye medlemmer til. Et stort velkommen skal
der lyde til alle de nye.
Asger Brodersen
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Nordvestjysk Fjordkultur
Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.00 Havnevej 6 i Struer
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskabet 2019
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer ti l bestyrelsen
På valg er Anders Røjbæk og René Maretty
7. Valg af suppleanter ti l bestyrelsen
På valg er Karsten Andreasen og Gorm Larsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
skriftligt i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Nordvestjysk Fjordkultur
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VM i sjægtesejlads 2019 i Hjarbæk set fra Mjølner
Forud for det årlige VM i Hjarbæk
havde mange, jeg selv med, studeret
vejrudsigterne indgående, og det så
ikke for godt ud: Regn, regn, regn og
rigelig vind. Ja, bekymringer forud er
man jo sikker på at få! Fredag den 16.
august begyndte med halvsnusket
vejr, men ved ankomsten til Hjarbæk
trodsede vejret meteorologerne: Det
klarede op med sol og jævn vind. Det
tegnede slet ikke så ringe endda.
Mjølner blev sat i vandet ved slæbestedet og midlertidigt fortøjet.

Havfruen var her allerede, transporteret til Hjarbæk af Henrik Laursen.
Den lå på ydermolen på Henriks store
trailer. Den gamle havnekran var ude
af drift, og derfor blev Havfruen søsat
ved hjælp af en gummiged sammen
med andre store både. Masten blev
rejst ved hjælpsomme mænds
håndkraft og rigget af René Maretty,
Peder Carlsen og Kurt Steffensen,

som skulle sejle det stolte skib her
ved stævnet.
Klokken 17 bød Lejf Tipsmark velkommen til de 37 deltagende både i
dette 43. VM, og Claus Skodborg redegjorde for prologen: Fangst af
balloner med præmiebeviser. Med
glimt i øjet fortalte Claus, at ballonerne var af naturgummi, snorene af
bomuld og ballastringene af jern,
altså helt uden miljøbelastning!

Præmiebordet
Præmiebeviserne ville lyde på øl eller
kaffe med kage. Start klokken cirka 18
– ret usædvanligt med et cirkatidspunkt i Hjarbæk! Da Jan ikke kunne
være med her om fredagen, annoncerede jeg efter en befaren sejler til
Mjølner på skippermødet. Dette
fremkaldte nogen moro i forsamlingen. På vejen ud af teltet stødte jeg
på nyankomne Arne Steffensen. Arne
havde endnu ikke nået at sætte sin
ålborgjolle i vandet, så han ville gerne
7
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med ud i Mjølner.
Vi lagde ud i jævn sydlig vind med
Arne ved roret, og snart begyndte
Claus at sende balloner ud fra en
motorbåd. Vi satte kurs mod
adskillige, men de nærmeste både
sværmede om dem som fluer om
sukker, og vi måtte imødese selv at
skulle betale for øl og kaffe! Men en
fornøjelig sejlads var det, og en rigtig
god oplevelse at sejle med Arne. Jeg
kan sige næsten uden overdrivelse, at
Arne ikke lod os gå glip af ét eneste
vindpust. ”Erfaren mand er god at
gæste”, siger det gamle ord. Det
kunne i dag udvides med: ”Han er
også god at have besøg af”!
Efter en meget lille halv times
intens jagt på de eftertragtede
præmier sejlede vi i havn til grill og
hyggesnak i festteltet.

På skippermødet lørdag morgen re8degjorde Knud Søndergaard for dagens program og vejr: et passerende
regnvejr ved middagstid, 8 sekund-

meter vind faldende til 5-6 hen over
dagen og 11 meter i stødene. Det
stillede friske sejladser i udsigt, og
derfor var topsejl ikke tilladt.
Mjølner stævnede ud på fjorden
med Jan Paarlberg ved roret og mig
som gast. Vi var i startgruppe 4, så nu
gjaldt det om, at holde ørene stive og
holde styr på antallet af kanonskud.
Det blev som ventet 2 særdeles friske
sejladser her før frokost. For et par
både lige lovlig friske – de væltede og
lå og drev knapt synlige i overfladen.
Den ene var i vores gruppe, så nu
havde vi kun 3 konkurrenter. Regn fik
vi ikke rigtig noget af, men våde blev
vi nu så rigeligt alligevel! Til dels fordi
Jan pressede båden, det han kunne.
Godt nok drejer det sig om at være
med, men kan man vinde, er det nu
heller ikke så ringe!
Nu var klokken blevet halv et, og
inde i havnen ventede madpakken og
hyggen med gamle bekendte!
Efter en god, lang frokostpause
afvikledes 3. sejlads. Meteorologerne
havde åbenbart udsat det der med
den aftagende vind, så eftermiddagens sejlads blev ikke mindre frisk
end formiddagens. Af de oprindelig

fem deltagende både i den lille
sjægteklasse stillede her i 3. sejlads kun Thy og Mjølner. Vi kom
rigtig godt fra start, havde nogle vel-
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tåle at se fjorden skvætte ind i båden
– vi kunne jo altid øse, når vi sejlede
læns. Under hele sejladsen halede

Thy langsomt ind på Mjølner. Men
på målstregen var vi stadig foran!
Vi kan lige så godt indrømme det:
Vi nød triumfen!
Hyggen er en stor og vigtig del af
Hjarbæk VM, så inden festmiddagen
om aftenen slappede vi af i gode
venners lag, og lyttede til gode
historier fra tidligere år. Nogle havde
vi hørt før, men de var ikke blevet
ringere siden sidst!

Hjarbækkerne havde som sædvanlig sat alle sejl til for at skabe en
rigtig god aften. Veltilrettelagt
stævne, stort festtelt, veltillavet
festmiddag fra slagter Storm i
Løgstrup, festtale med udgangspunkt
i den moderne historie om
limfjordssjægten ved Kultur- og
Fritidsudvalgsformand Mads Panny,
Viborg, indslag fra Sjægtelaugets

medlemmer og fra gæster og et væld
af præmier, både til klassevinderne,
ærespræmier og nogle mere finurlige
drillepræmier.
Her skal blot nævnes nogle af de
mere specielle. Limfjordsmuseets Fair
Play Pokal tildeltes velfortjent sjægten L 78 Marie for at afbryde sin egen
kapsejlads for at assistere den
kæntrede L 221 Fusk.

Den velsejlende L 221 Fusk har
tidligere tilhørt Hans Bertelsen. Før
sin død bad Hans sin søn om at
brænde båden, som var i dårlig stand.
Heldigvis fattede Erling Mortensen
interesse for Fusk. Erling gav den nyt
liv, så den i dag fremstår smuk og
velrestaureret. For denne indsats
modtog Erling den fornemme
restaureringspris: en rigtig fin sjægtemodel.
Kvajepøsen tog Knud Søndergaard
med sig hjem – han havde fejlagtigt
råbt til Nasen og Brødrene, at de
9
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skulle sejle en omgang mere, da de
var i mål.

en smuk båd.
Vi var efterhånden ved at være
mætte af både den gode mad og
dagens mange indtryk. Et par
fantastiske dage lakkede mod
enden. Jo, VM i Hjarbæk hører så
absolut til blandt årets højdepunkter!

Skamstøtten, ”Den Gyldne Rorpindsforlænger”, tog Børge Overgaard sig af på grund af Røn Hornbæks moderne tingeltangel som
gummistødlister, rullefok osv.
Selvfølgelig skete overrækkelsen
med et glimt i øjet og med en
pointering af, at Røn Hornbæk er

Gorm

Udvalgte resultater fra VM 2019 i Sjægtesejlads
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1. Sejlads

VM 2019
Sjægte 14 – 16 fod
L 30 ”THY” Preben
Jensen, Hjarbæk
L 24 "MJØLNER" Gorm
Larsen, Struer
L 6 ”NANNA”
Sjoerd esterhof,
Hjarbæk
L 5 "TJÆREBLOMST"
Finn Jensen, Hjarbæk
L221 "FUSK" Erling
Mortensen, Hjarbæk

2. Sejlads
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1. Sejlads

VM 2019
Åben Klasse
M 5 "SOROCO"
Claus Plum, Sundsøre
M 19 "FREJA"
Mads Bak, Viborg FDF
L 115 "HAVFRUEN"
Peder Carlsen, Struer
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Nyt fra bestyrelsen
Lodsen på bedding
Vi besluttede, at Lodsen skulle på bedding ude i Lemvig. Se artikel andet steds i
klubbladet.
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.
Nye maskiner
Fra Veluxfonden har vi fået bevilliget 60.000 kr. til nye maskiner i træværkstedet.
Se omtale andet steds i bladet
Besøg
Vi har på glædelig vis et stigende antal besøgende. De kommer fra hele landet.
Der var her i efteråret en artikel i ( DFÆL) - Danmarks Forening for Ældre
Lystfartøjers foreningsblad om os. Vi har nu indledt et samarbejde med DFÆL.
Men mange lokale foreninger og grupper vil også gerne se, hvad vi går og laver.
Maritim Husflid
På opfordring fra generalforsamlingen vil vi påbegynde noget maritimt husflidsarbejde. Meningen er, at dette arbejde skal forsætte hen over vinteren.
Julefrokost
Vi håber, at vi igen i år får en rigtig hyggelig julefrokost. Vi skal ikke andet spise
og snakke. Festligt indslag er altid velkomne.
Fjordens Dag d. 1. februar 2020
Hovedtemaet for Fjordens Dag 2020 bliver – Den maritime Kulturarv og hvordan
får vi den formidlet ud til kommunerne, turister og andre interesserede.
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Kanal-flodtur til Middelhavet
af Ronni Skram Jensen
3. del

Læs 1. del af beretningen i klubbladet
13. årgang nr. 3, december 2018.
2. 14. årgang nr. 2 2019.

den smukkeste havneindsejling, jeg
nogen sinde har set. På en skrå mole
var der plantet tusindvis af blomster,
så de dannede store billeder.

Franske Floder
Jeg var nu kommet ud på floden
Saóne, tæt ved Pontailler, en lille
hyggelig by. Der lagde jeg ind ved en
udmærket anløbskaj, hvor jeg overnattede. Herfra er der 567 km endnu
til saltvand. Men nu gik det stærkt,
for det første var der god medstrøm,
og for det andet var der langt mellem
sluserne, og der var ingen vandplanter, der kunn sætte sig i propellen.
Jeg sejlede ned til Auxonn, hvor jeg
lagde mig i en stor havn, hvorfra jeg
tog på opdagelse. Auxonn er den
gamle garnisonsby, hvor Napoleon
havde været løjtnant. Jeg kom forbi et
supermarked og fik handlet ind. Og så
gik den videre færd til Saint Jean de
Losne. Her sejlede jeg ind i havnen,
men derinde var der så mange
vandplanter, at båden næsten gik i
stå. Næste morgen gik det ganske
langsomt ud af havnen og ude i
floden fik jeg al grøden af igen efter 3
forsøg i bakgear.
Da jeg om eftermiddagen sejlede
ind i Chalon sur Saóne, var det ind ad

Indsejlingen til Chalon sur Saóne

Chalon sur Saóne er en rigtig flot by
og meget velbesøgt. I havnen lå der
flere meget store flodkrydstogtskibe.
Jeg mødte også flere danskere her,
det er et rigtigt mødested. 200 m fra
havnen ligger der et stort indkøbscenter, hvor jeg provianterede.
Søren min kammerat havde meddelt sin ankomst om 4 dage, vi aftalte
at mødes i Belleville ca. 30 km. nord
for Lyon, som jeg mente var et
velegnet sted. Der var god tid at nå
dertil, så jeg tog den med ro de næste
3 dage. Jeg ankom om aftenen d. 16.
juli. Inde på broen hjalp en tysker
med fortøjningen. Lidt senere inviterede han på en øl og noget at spise,
De var flinke mennesker både ham og
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fruen og efter flere timers snak
tørnede jeg ind.
Dagen derpå tog Søren med flyveren til Lyon og toget til Belleville.
Derfra var der 3 km at gå ned til, hvor
båden lå. Søren påmønstrede kl.
21.30. Jeg havde lavet noget aftensmad, som vi spiste, inden det var køje
tid.
Inden vi forlod havnen så vi os lidt
omkring i denne lille hyggelige by. Vi
var inde på den charmerende kro, der
lå lige ved siden af broen.
Sidst på eftermiddagen havnede vi i
Trevoux, som så spændende ud. Vi
travede rundt lidt i om aftenen og
hele den næste dag. Søren havde
fødselsdag, og det blev fejret om
aftenen på behørig vis. Vi spiste på en
restaurant, hvor vi fik noget lækkert
aftensmad og gode drikke.
Næste dag drog vi videre ned ad
floden. Her kom vi forbi en by, hvor
der var marked. Vi blev hurtigt enige
om at lægge til kaj, så vi kunne
provianterer. I alle de lande jeg er
sejlet igennem, er jeg tit stødt på
byer, hvor der var marked. Det er ikke
altid jeg køber noget, men der er en
god stemning og altid pæne varer.
Da vi havde handlede ind, sejlede vi
igen, og vi kom gennem Lyon. Der var
ingen gode steder at lægge til her,
men det er en flot by set fra floden. I
udkanten af Lyon sejlede vi ud på
floden Rhóne. Det er en stor flod, og
her kan man møde havgående skibe,
det er også her, man kommer i de
største sluser - 190 m lange og mel-

lem 7 og 18 m høje. Man føler sig ret
lille inde i sådan en sluse. Det til
gengæld de letteste sluser at fortøje i
pga. flydepullerterne, der er indbygget i slusevæggen. De følger vandstanden. Vi lagde os ind i havnen i
Vienne den aften, men lige inden da
fik vi kraftig regn og torden, så jeg var
fuldstændig gennemblødt. Søren stod
selvfølgelig bare nede i kahytten og
var helt tør. Man skal vælge sin
besætning med omtanke.
Byen kan byde på gamle ruiner, et
tempel og et amfiteater fra rometiden. Der er stejle gader som
enderhøjt oppe ved en gammel smuk
kirke fra katharernes tid. Der oppe fra
er der en pragtfuld udsigt, ud over
flod, by og landskab.
Vi sejlede sent af sted fra Vienne.
Efter et par timer nåede vi Les Roches
de Condrieu. Selve byen er lille og
hurtig overset, men havnen er ret
stor, og den har nogle rigtig gode
overnatningssteder.
Rhóne snor sig gennem et meget
varieret landskab. Dalen er for det
meste bred med bjergene længere
væk. Nogle steder er der høje klipper
helt ud i vandet. Industrierne ligger
ikke bare spredt i de små byer langs
floden, men også længere inde i
landet. Der store byer med havne, og
sådan en var vi kommet til - nemlig
Tournon. Her lagde vi os ind og gik på
sightseeing. Der var kommet tivoli til
staden, så her havde vi rigeligt at se
på. Men det var nu selve byen vi var
mest interesseret i. I sådanne
13
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byer når man at gå mange km og
denne by var det ingen undtagelse.
Det jo sundt med motion, siger man.
Motion fik vi også i Valance, da vi kom
dertil dagen efter. Den meget store
havn ligger 2 km fra selv byen. Man
kan gå på byvandring i mange timer
her, uden at man har set det hele.
Viviers er endnu en by på vores vej
længere mod syd. Den er også et
besøg værd. Den har en gammel
bymur, og kringlede små gader, der
går op og ned og en masse små torve
og pladser. Typisk sydfransk og
alligevel med sin helt egen specielle
charme.
Om aftenen spiste på restauranten
nede ved havnen. Stedet så ikke ud af
noget særligt, mere som noget der
lige var lavet som et forsøg på om det
nu kunne gå rundt. Men der var
mange gæster og maden var god, så
mon ikke de fortsætter.
Dagen efter sejlede vi en lang strækning helt ned til Avignon, som var et
af de største højdepunkter på hele
rejsen. Kort efter ankomsten gik vi ind
i byen. Der var en mylder af mennesker over alt og et massivt opbud af
politi. Det viste sig, at der var
teaterfestival i byen, så der var fest og
glade dage alle vegne og sikkert hele
natten med. Men da var vi gået til
køjs for længst, da det havde været
en lang dag. Er man i Avignon, er man
nødt til at besøge paveslottet, der
stammer fra middelalderen. Det er
kæmpe stort og med meget spændende museumsudstilling i de mange

rum og sale. Så der gik mange timer
inden vi kom ud igen. Vi skulle jo også
nå rundt og opleve byen. Det er en
utrolig dejlig by, jeg kan godt forstå,
der kommer så mange turrister.

Pavepaladset i Avignon

Man kan godt bruge flere dage i
Avignon.
Søren havde været med i 10 dage,
og han havde besluttet at tage hjem.
Vi stod tidlig op næste morgen. Det
var den 27. juli, og jeg tog afsked med
Søren, der ville gå ud til togstationen
et par km fra havnen for at tage toget
hele vejen hjem.
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Jeg gjorde mig klar. Jeg sejlede ud
Rhóne og stak sydpå. Jeg kom forbi
Petit Rhóne, og lidt efter kom jeg
forbi Arles. Herefter er landskabet
helt flad, det er her natur reservatet
Camarque, som Rhónedeltaet hedder,
starter. Nu kunne jeg begynde at
lugte saltvand og sidst på eftermiddagen kom jeg til den sidste sluse.
Man kan ikke sejle direkte ud i havet
pga. vanddybden. Så jeg måtte vente
en time til slusen åbnede. Der er
faste åbningstider, som jeg desværre
ikke kendte. Da der ikke er gode
fortøjningsmugligheder, især hvis det
blæse meget, er det bedst at afstemme farten til slusen.
Da ventetiden var ovre, og jeg var
kommet gennem slusen befandt jeg
mig nu i Port Saint Luise og skulle
bare finde et sted at fortøje for natten
og et værft med kran så masten
kunne rejses.

Flod- og kanalturen var ovre, et af
mine mål var omsider nået, nu manglede jeg kun en kort kanal på 3 km for
at komme ud i Middelhavet.

Turen i tal
Jeg var startet fra Struer d. 7. maj og
nåede Port Saint Luise d. 27. juli i alt
88 dage, heraf 68 dage på kanalerne
og floderne. Jeg havde sejlet 2.879
km i alt, heraf 2.582 km på floder og
kanaler, været igennem ca. 300 sluser
og 2 elevatorer. Jeg har brugt 380
motortimer i alt, heraf 346 timer på
floderne og kanalerne, og der brugt
315 liter diesel, hvis jeg da har fået
det hele regnet med.
Ronni Skram

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og
aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige
formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst,
inkluderende og bæredygtigt grundlag.
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Struer Tracks
23. august - 7. september 2019

Udsigten over havnen fra toppen af silioen

Mange medlemmer fra Nordvestjysk
Fjordkultur bemandede DLG-siloen
med vagter i forbindelse med Struer
Tracks.
Evaluering:
I forbindelse med Tracks, er det gået op for mig, at lydkunst kan udtrykke sig på mange måder og ved hjælp
af mange medier.
Lyd er noget, som opfattes subjektiv, hvor nogen opfatter musiklyde,
som noget der gør dem glade.
De elektroniske lyde har jeg haft

svært ved at placere i mit lydunivers,
jeg mangler især kunstnerens tanker
med sin kunst – hvad har han/hun
tænkt?
Jeg går stadig rundt med mange
ubesvarede spørgsmål og tanker. Jeg
godt kunne tænke mig, at kunstnerens tanker kom til udtryk på en
planche i forbindelse med udstillingen.
Det har været en øjenåbner for mig,
hvilke muligheder der er med lyd og
kunst i siloen, som sagtens kan videreudvikles i Struer.
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Fremadrettet kunne der arbejdes
videre med siloens fantastiske kulisser, med flere medier i siloen skiftende genrer, lyd, foto, og kunstudstillinger.
På toppen af siloen skulle der være
mulighed for at nyde sin medbragte
madpakke og kaffe.

I forbindelse med vagterne i siloen,
fik vi mange gode snakke om kunst,
kultur, havne og NFK.
Stor tak til Jacob Kreutzfeldt for det
gode samarbejde og sponsoratet på
4.590,- kr. til nye maskiner.
René Maretty
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Bådoptagning tirsdag den 8. oktober kl. 8:30.
Vejret artede sig planmæssigt med
strålende solskin og vindstille.
Bådene var klar til afrigning og blev
roet/sejlet over til kranen, hvor
masterne blev løsnet og Kristian var
klar ved kranen.
NFK’s medlemmer og Kristian leverede teamwork i verdensklasse, tror
aldrig bådene er kommet så hurtigt
op.
Eivind havde klargjort sin højtryksrenser, som bare "funker" – en stor
tak til Eivind for lånet af højtryksrenseren
Bådene blev afrenset på samlebånd
af deres besætninger og parkeret på

rad og række op mod nabogavlen –
et flot syn.
Masterne blev lagt på bukke, så de
kunne vaskes af, slibes, lakeres og
lægges på plads inden for de næste
14 dage.
Der blev serveret kaffe og franskbrød kl. 09:00 og sandwich kl. 12:00 –
så stor tak til vores folk i køkkenet.
Sluttelig blev bådene kørt på plads
den 24. oktober efter Oles tegning,
der står nu ca. 18 både i hallen.
Sejlerhilsner
Bente Bagge

Så er bådene igen på plads for vinteren
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Besøg på Træmuseet i Oddense
Tirsdag den 22. oktober var der
arrangeret aftentur til Træmuseet i
Odense. Her tog Ole Brauner imod en
flok NFKere og guidede os igennem
museets kæmpestore samling af
håndværktøj og maskiner til træbearbejdning.
I 1994 dannede en kreds af tidligere ansatte i træindustrien en
forening til bevarelse af værktøjer og
maskiner, som har været anvendt i
erhvervet siden anden halvdel af
1800-tallet. Tre år senere førte dette
initiativ til etablering af museet i en
tidligere møbelfabrik, som bød på
masser af plads i de tidligere
produktionslokaler. Der blev stiftet en
støtteforening, hvor nogle af medlemmerne foruden, det at arbejde
med museets samlinger også varetager vedligehold af bygningerne.
Disse medlemmer har en fast ugentlig
mødedag.
Og det kan nok være, at her var
noget at se på! Museet har i årenes
løb fået doneret hele samlinger af
håndværktøj, som er blevet anvendt i
det daglige arbejde af mange forskellige håndværksmestre.
Der er flere finurlige ting imellem
og mange fag er repræsenteret:
Tømrer, snedker, bødker, bådebygger
og karetmager for at nævne nogle. En
del af værktøjet er fremstillet af
brugerne selv, og bærer præg af at
have været brugt meget gennem et

langt arbejdsliv.
Ole Brauner holdt af og til en
genstand op for at høre, om forsamlingen vidste, hvad det var. De fleste
gange blev der svaret rigtigt, men et
par gange kendte hverken Ole eller vi
andre genstanden!
Ole førte os videre gennem de
mange lokaler, som rummer en
mængde træbearbejdningsmaskiner,
trælager og værksteder. I et af
rummene var der udstillet prøver af
ca. hundrede forskellige træsorter fra
hele verden.
Museets værksteder er bl.a. i brug,
når man afholder kurser og symposier
i f.eks. fremstilling af skulpturer i træ,
drejning og intarsia. Flere af de fornemme resultater kunne vi se udstillet.
Efter en spændende rundvisning
bød Ole Brauner på kaffe i den
tidligere møbelfabriks kantine.
Herfra skal lyde en stor tak til
Træmuseet og Ole Brauner for en
spændende aften. Jeg tror, vi alle
forlod stedet mættede med indtryk.
Se Træmuseets meget interessante
hjemmeside: www.traemuseet.dk
Gorm Larsen
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Renovering af spidsgatter
1929 - Brønsodde Bådebyggeri Vejle.

man er vel TRÆMAND.

En kunde bestilte, i samråd med
bådebygger Ustrup, en spidsgatter
efter egne ønsker.
Det blev til “Alf” en robust gaffelrigget båd, bygget decideret til tursejlads. “Alf” fik målene, 29 fod o.a.
en bredde på 3.10 m og en dybgang
på 1.45 m. Den havde 2.5 tons kølvægt og et sejlareal på 65 kvm. fordelt på fok og gaffelsejl.

Jørgen Carlsen ved bordene på bagbord side

Spanderne

Gennem mange år var båden hjemmehørende i Esbjerg,
Den faste sommertur var da rundt
om Jylland via Limfjorden og Kielerkanalen. Men som det så ofte går
med træbåde, der bliver “ældre”, så
bliver de sat til side. Dette skete også
for ”Alf”, den tilbragte over 20 år i en
lagerhal.
Jørgen Carlsen - vores nordjyske
medlem, fik øje på båden. Godt nok
var den i en miserabel tilstand. Men

Så for 4 år siden kom “Alf” med
blokvogn til Tornby. Her blev den sat
ind i et telt, og nu bliver den med
meget stor akkuratesse gennem restaureret “pind for pind”. Der venter
helt sikkert et helt nyt liv for “Lotte”,
som “Alf” nu hedder. Projektet vil
helt sikkert tage nogle år endnu, men
med den entusiasme, der bliver lagt
for dagen, vil spidsgatteren igen blive
rigtig rigtig godt.
Ole Olsen
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Nye maskiner
I rigtig mange år har vi ønsket os en nyere rundsav og tykkelseshøvl / afretter.

Afretter og tykkelseshøvl

Vi har søgt forskellige fonde om støtte. Det er nu lykkes for os, da vi har fået
bevilget et pænt beløb fra Velux Fonden.
Maskinerne er indkøbt og opstillet i maskinværkstedet. De gamle maskiner er
kommet ud. Vi vil afholde kurser i brugen af de nye maskiner, så alle bliver
fortrolige med dem.

Rundsav

Vi vil hermed sige Velux Fonden tusind tak for støtten, som rigtig mange
medlemmer får stor glæde af.
Anders Røjbæk
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Limfjorden Rundt 2019 i Struer.
Om formiddagen onsdag den 11.
september gik 20 – 30 mand
forventningsfulde og dækkede borde
til besøget af de 650 besætningsmedlemmer fra skibene på Limfjorden Rundt. Da vejrudsigten for eftermiddagen ikke så for godt ud, var alle
godt tilfredse med, at vi kunne dække
op i tørvejr ovre i lagerhallen ved siloen.
Ganske som lovet satte det ind
med et kraftigt regnvejr fra kl. ca.
13.00. Det betød også, at de første

skibe begyndte at ankomme allerede
kl. 14. Al kapsejlads var aflyst, da
vinden stod ret syd, og der var en
kraftig nordgående strøm. Så det var
nogle våde, trætte og sultne søfolk,
der stævnede ind i havnen gennem
hele eftermiddagen. Da én af besætningsmedlemmerne på Hjalm blev
spurgt om, hvordan sejladsen været,
var svaret: ”Det har været en rigtig
god sejlads. Jeg fik både en rigtig god
og lang formiddags- og eftermiddagssøvn nede i køjen”.

De 650 besætningsmedlemmer har sat sig til bords.
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Det var dejligt, at vi som kompensation for det dårlige vejr kunne byde
alle besætningsmedlemmerne på
dejlig varm biksemad fra Struer Smør-

rebrød inde i den tørre og lune hal.
Stemningen var god hele aftenen. Det
var tydeligt, at alle nød de tørre og
varme omgivelser.

Fischers Fodvarmere spillede som sædvanligt hele aftenen

Snakken gik lystigt
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På grund af det dårlige vejr var
paradesejladsen med vores egne
både aflyst. Men vi havde en jævn
tilstrømning af besøgende til vores
Åbent Hus arrangement i Fjordkulturen. Det hjalp gevaldigt på
besøgstallet, at vejret var klaret op

hen under aften. Da steg antallet af
tilskuere på havnen også.
Torsdag morgen var det heldigvis
klaret op, og sejladsen fortsatte
denne gang for fulde sejl i en fin
vestenvind mod Nykøbing.

Skibene drager videre mod Nykøbing

Vi siger fra Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur tak for i år. Vi ses
igen i 2020.
Asger Brodersen
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Lodsen på bedding
Vi har haft Lodsen på bedding ude i Lemvig. Den blev grundigt rengjort under
vandlinjen og derefter bundsmurt. Vi fik Jens Peter på Lemvig Bådeværft til at
foretage de mest nødvendige småreparationer på fribordet. Klædningen og dæk
er 65 mm tykke.

Det pyntede godt få den malet. Den er nu kommet hjem igen. Den gik som en
drøm, da vi sejlede den hjem. Turen tog kun 2½ time.

Men Lodsen skal have en større overhaling, det vi er ved at søge fondsmidler til.
25
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Program for Fjordens Dag
lørdag d. 1. februar 2020
Program:
10.00
10.30
11.15
11.45
12.00
13.00
13.45
15.00

Velkomst, sang.
Morgenkaffe i NFK´s klublokaler i Havnevej 6
Foredrag / oplæg om bevarelsen af den maritime kulturarv
ved Anders Bloksgård fra Limfjordsmuseet
Diskussion af Anders´s oplæg
Rundvisning i NFK.
Middag: Menuen er gule ærter
Foredrag om vragfundet af Linjeskibet Printz Friederich ud for
Læsø. Ved Kim Schmidt fra Undervandsgruppen
Fjorden Rundt
Tak for i dag

OBS:

Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).

Pris:

kr. 150,-

Tilmelding:

Send SMS til Asger Brodersen på mobil: 6160 1479
eller send mail til: asgerbrodersen50@gmail.com
Du kan også tilmelde dig på opslaget i klublokalet
Tilmelding senest tirsdag den 28. januar 2020
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Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Bestyrelsen:
Formand
Asger Brodersen
Tlf.nr. 6160 1479
asgerbrodersen50@gmail.com
Næstformand
René Maretty Sørensen
Tlf.nr. 4225 5859
rene.maretty@gmail.com
Kasserer
Anders Røjbæk
Tlf.nr. 2089 4111
anro@altiboxmail.dk
Bent Gandrup
Tlf.nr. 2252 2006
etmenageri@gmail.com
Kristian Jeppesen
Tlf.nr. 2041 8048
kr.jeppesen53@gmail.com
Suppleanter
Karsten Andreasen
Tlf.nr. 2325 3968
kaan@outlook.dk
Gorm Larsen
Tlf.nr. 6126 4327
gormstruer@gmail.com
Udvalg mm –
se hjemmesiden

Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage
Bjørn Barfod
Tlf.nr. 2345 9337
Bitten – 12½-kvmmeter krysser
Ole Bjerre
Tlf.nr. 2343 7416
Havfruen – Limfjordsbåd gaffelrigget
Eivind Jensen
Tlf.nr. 5241 9615
Helene – International 5-meter
Jens Stausholm
Tlf.nr. 6055 7427
Ingeborg Munch - Limfjordsbåd
Mark Benton
Tlf.nr. 4274 1193

Julie Petersen - Limfjordsbåd
Jan Paarlberg
Tlf.nr. 2860 9626
Jørgen – Norsk pram
Henning Dahlgaard Tlf.nr. 2386 5655
KAJO - Piratjolle
Jørgen W. Pedersen Tlf.nr. 6013 3035
Kridt – IOD Princess
Kaare Maretty
Tlf.nr. 2656 9232
Kvasen - Åledrivkvase
Svend Allerslev
Tlf.nr. 2063 6511
Lille Løffe – Smakkejolle
Johannes Albertsen Tlf.nr. 2048 8374
Lille Skagen - Damjolle
Egon Rosgaard
Tlf.nr. 2420 3389
Lodsen - Lodskutter
Mogens Pedersen
Tlf.nr. 2339 1138
Lua – Fladbundet pram
Klaus Zahle
Tlf.nr. 2142 9281
Malik - Knarr
Ole Olsen
Tlf.nr. 4079 2961
Mjølner - Sjægt
Gorm Larsen
Tlf.nr. 6126 4327
Pia - Spidsgatter
Dan Poulsen
Tlf.nr. 5183 9422
Sofie - Sjægt
John Fulling Petersen Tlf.nr. 4234 9684
Svend – Fladbundet pram / kaag
Ole Olsen
Tlf.nr. 4079 2961
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KONTINGENT 2020
Du kan betale kontingent til NFK på nedenstående
Giro nr. :
Eller overføre kontingentet til vores bankkonto.
Bank konto : 7602405295

HUSK: dit navn & skriv kontingent / maskinpenge
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