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NFK´s aktivitetskalender
Forår og sommer 2020
Uge
15

Ugedag

Dato

Aktivitet

Klokken

4. – 13. april

Påskeferie

19

Torsdag

7. maj

Søsætning

20

Tirsdag

12. maj

Første klubsejlads efter
søsætningen

19.00 - 21:00

20

Torsdag

14. maj

Første klubsejlads efter
søsætningen

09.00 – 12.00

22

Tirsdag

26. maj

Udflugt til Hobro Værft

23

Lørdag

6. juni

Havnens Dag – Vild med Vand
– Venø Rundt

28

2. juli – 4. aug.

*

08.00 – 13.00

9.00 – 24.00

Sommerferie

31

Tirsdag

6. aug.

Første klubsejlads efter
sommerferien

19.00 - 21:00

31.

Torsdag

8. aug.

Første klubsejlads efter
søsætningen

09.00 – 12.00

32

Lørdag

10. aug.

Udflugtssejlads til Oddesund
*

09.00 

33

23. – 25. aug.

WM i sjægtesejlads i Hjarbæk
Se på hjemmesiden Aktuelt  Arrangementer

33

Lørdag

Sansefestival

Obs.

*

24. aug.

09.00 – 16.00

Nærmere program følger senere på hjemmeside
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Formandens klumme april 2020
Hvad kan vi bruge historie til?
Nedenstående citat fra Gajus Petronius tyder vel på, at det
ikke er ret meget historien kan bidrag med, når man tænker
på alle de år, der er gået fra han levede og til i dag.

Kolofon:
Fjordkulturen
Medlemsbladet for
Nordvestjysk
Fjordkultur
Redaktør:
Asger Brodersen
Ågade 9
7500 Holstebro
Tlf. nr.: 6160 1479
asgerbrodersen50
@gmail.com
Udgivelser:
April – August –
December
Sidste frist for
indlæg:
1. april, 1. august og
15. november hvert
år
Annoncer:
¼ side – 400 kr.
½ side – 700 kr.
1/1 side – 1200 kr.
Side 2 eller bagside
1400 kr.

Det er ret beskæmmende, når de fleste af os så klart kan nikke
genkendende til ovenstående citat.
Alligevel har jeg en fast tro på, at en dyb historisk indsigt i
tingene kan være med til at flytte noget. En laden stå til og en
lemfældig omgang med vores fælles værdier vil være en
katastrofe. Det vil kun lede til rodløshed og ageren uden mål
og med.
Derfor er vores lille beskedne bidrag i Nordvestjysk Fjordkultur
til bevarelsen af den maritime kulturarv i den vestlige Limfjord
af stor betydning. At arbejdet med dette, så også kan foregå i
nogle gode rammer og i et fantastik godt socialt miljø er kun
med til at forstærke værdien af arbejdet.
Jeg bliver meget bekymret, når der er kræfter, der ikke kan se
værdien af det, der er skabt her på havnen i fordums tid. De
sidste rester af denne kulturarv er vel værd at slå et slag for.
Asger Brodersen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Nyt fra bestyrelsen
Lukning af Nordvestjysk Fjordkultur
På grund af coronavirus epidemien lukkede regeringen for alle foreningsaktiviteter fra torsdag d. 12. marts. Det har vi selvfølgelig overholdt i Nordvestjysk
Fjordkultur. Vi jo må erkende, at vi er i målgruppen for sygdommen. Lukningen
er i skrivende stund forlænget til minimum 14. april.
Der er forskellige arrangementer på bedding i den nærmeste fremtid. Nu må
vi se, om de kan gennemføres. Vi planlægger dem i hvert tilfælde som om, de
løber af stablen. Derfor er alle NFK´s medlemmer blevet orienteret via sms,
hjemmeside og nu her i klubbladet. Følg løbende med på hjemmesiden, da det
er her, vi kan kommunikere tingene ud til medlemmerne.
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen indkaldes ca. 14 dage efter, at vi har fået grønt lys fra
Regeringen om at kan mødes igen. Medlemstallet er pr. 1. april - 140.
Søsætning
René Maretty prøver at få en aftale med havnen omkring søsætningen af
bådene. De kan eventuelt søsættes enkeltvis.
TS Pinsestævne i Aalborg Skudehavn
Aalborg byder TS fartøjer og besætninger velkommen til årets pinsestævne fra
fredag d, 29. til 31. maj 2020.
Nordvestjysk Fjordkultur deltager i TS -Pinsestævnet i Aalborg med Lodsen og
Den sorte Svane.
Er der nogen, der kan tænke sig at tage med? Der er overnatningsmulighed på
Marilyn Anne.
Tilmeld dig hos Asger Brodersen tlf. nr.. 6160 1479 eller
på mail: asgerbrodersen50@gmail.com. Jeg vil herefter lave en samlet tilmelding
– fristen er 1. maj.
Se programmet for TS-pinsestævnet i Aalborg Skudehavn på TS-hjemmesiden:
www.ts-skib.dk
Kapsejladsen Venø Bugt
Se programmet og tilmeldingssedlen til kapsejladsen Venø Bugt d. 6. juni 2020
side 10 og 11 i klubbladet her.
6
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Ror-cup
Vi har fået en forespørgsel fra den nye formand for Jegindø Bådelaug – Mikael
Sthaalros. Vi er nemlig igen blevet inviteret til at deltage i Ror-cup på Jegindø.
Sejladsen afvikles d. 4. juli. Det følger en nærmere invitation udgangen af april.
Vi vil gerne høre, ´hvem der er interesseret i at deltage i Ror-cuppen? Tal
sammen om det på de enkelte både og giv os en hurtig tilbagemelding.
Meld dig/jer til Asger Brodersen, tlf.nr.: 6160 1479 eller
på mail: asgerbrodersen50@gmail.com
Aktiviteter på havnen
Vores projektmedarbejder i Struer Kommune Claus Søndergaard Petersen har
en lang række aktiviteter i støbeskeen for at skabe mere liv på havnen. Hans
oplæg involverer mange forskellige grupper.
Fra Nordvestjysk Fjordkulturs side vil vi gerne bakke op om disse initiativer. Vi
kan hermed være med til at vise, hvad det er, vi tænker os, at Sydkajen kan
bruges til.
Derfor søger vi hjælp til at få sejlet, så vi kan vise vores både frem på vandet
at lave havnerundfarter med vores motorbåde
at holde Åbent Hus i Fjordkulturen
Kan du afsætte tid en lørdag fra uge 26 – 32 i tidsrummet mellem 10.00 –
14.00.
Du kan melde dig til Asger Brodersen. Tlf.nr. 6160 1479 eller
på mail: asgerbrodersen50@gmail.com

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.
7
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Vores ”nye” Massey Ferguson.
Han fandt eksempelvis for en del år
siden denne gamle Massey Ferguson,
der stod ensom og forladt ude i
Resen.

Massey Ferguson 135 X årgang 1962
Hans Aggerholm har en vældig fin
næse for at opstøve gamle klenodier.

Før

Den var allerede på det tidspunkt
meget rusten, og alle dækkene var
meget rådne. Sølle så den ud, men vi
brugte den alligevel til at flytte vores
både ud og ind fra bådhallen til
havnekranen.
Men så var der nogle gode kræfter i
klubben, der syntes, at det var
uværdigt for den nu så pæne Fjordkultur, at have sådan et gammel

rustbunke stående. Derfor gik en tre
– fire mand i gang med at skille den
ad og få den repareret og gjort i
stand. Den har fået fire helt nye dæk
via at fint sponsorat far Super Dæk.
Den er blevet malet op i de originale
farver, så den igen står som ny. Der er
nu to spørgsmål tilbage.
1. Kan den overhovedet starte?
2. Må den overhovedet komme ud,
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nu hvor den er blevet så pæn?
Begge dele får vi svar på til søsætningen.

Nu

SDS HOLSTEBRO
GARTNERIVEJ 20,
DK-7500 HOLSTEBRO
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Invitation til Struer Bugt Kapsejlads 2020
Lørdag den 6. juni 2020.
Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte,
trækølbåde og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Struer Bugt
Kapsejlads”. I anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild Med Vand
henlægges sejladsen igen i år til Struer Havn og Struer Bugt. Vi forventer, at der
bliver 2 sejladser. Det vil glæde os at se så mange som muligt til denne hyggelige
kapsejlads med mål i Struer Havn. Banen lægges på dagen i forhold til vind og
vejr. Større TS-skibe er velkomne til at deltage som følgebåde i sejladserne. Vi
forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.
For yderligere oplysninger kontakt Gorm Larsen på telefon: 6126 4327
Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr:
Kl. 08.00 - 09.00 Indskrivning og betaling af sejlads og spisning
Kl. 09.30
Skippermøde i Træskibshavnen
Kl. 10.30
1. Start for alle bådklasser
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Træskibshavnen. Gratis for besætningsmedlemmer
Kl. 13.30
2. start for alle bådklasser
Kl. 15.-->
Hyggeligt samvær med forventet musik
Kl. 18.00
Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i NFK
Startgebyr:
Festmiddag:

kr. 100,00 pr. båd.
kr. 150,00 pr. voksen og Kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Obs: Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.
Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige
priser. Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for besætningsmedlemmerne.
Gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning
allerede fra fredag.
Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede
som nye.
NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes
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Sidste frist for tilmelding: Mandag, den 1. juni 2020
til Gorm Larsen telefon 6126 4327
Vel mødt og med venlig hilsen
Nordvestjysk Fjordkultur
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Tilmeldingsseddel
Tilmelding til kapsejladsen Venø Rundt lørdag den 6. juni 2020
Bådtype:
Bådens navn:
Længde i fod:
Sejlnummer:
Skippers mobilnummer:
Antal besætningsmedlemmer
(af hensyn til antallet af madpakker):
Mailadresse:
Ejer af båden:
Adresse:
Tilmelding til festmiddag lørdag aften
Navn:
Adresse:
Mailadresse:
Telefonnummer:
Antal voksne til spisning:
Antal børn/unge til spisning:
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Gammel kærlighed rådner aldrig!
Og dog!
I 1936 blev der hos bådebygger John
Madsen i Strandhuse bygget 4 små
smukke kuttere efter tegninger af
Chr. Jensen, Norge. Og her skal berettes om den ene af dem.
Op til 1959 ved vi ikke rigtig noget.
Men netop det år havde en ung
elektrikerlærling i Struer, Ole Bjerre,
fået skrabet penge sammen til at
købe sig sin drømmebåd. Det blev
“Bitten”.
Båden blev fundet i Skanderborg og
fragtet hjem på lastvogn. Der skulle
godt nok lige et par nye kølplanker til,
en ny mast var også nødvendig, 6 øl i
bytte med en bundgarnspæl, men så
var de også sejlende.
Der blev sejlet rigtig meget kapsejlads
med “Bitten” bl.a. med Oles brødre
som gaster. En lille krølle på historien
handler om storebroderen.
Oles bror skulle giftes! Om formiddagen den store dag, var han godt
nervøs. Så det blev foreslået, at han
tog båden for at sejle sig en lille tur.
Det giver, som vi jo alle ved, ro at
komme på fjorden.
Men av, det blev dårligt vejr, og vi,
der har sejlet i de små kuttere, ved alt
om, hvor våde de er i sø. Og selvfølgelig blev det kryds hjem. De
nåede det lige akkurat. Der blev dog
ikke tid til at skifte undertøjet, så folk
i kirken så en gom med en meget,

meget våd bagdel!
“Bitten” blev solgt videre til
Svendborg i 1964. Den dukker op i
Aalborg på et senere tidspunkt, og
derefter bliver den i 1980 købt af
Ejvind Jensen, Nykøbing Mors.

Et gammelt billede af Bitten

Selvfølgelig skulle båden sejles hjem.
Det gik dog ikke helt efter planen.
Kølen blev tabt ude i Løgstør Rende.
De fik dog på en eller anden måde
det hele med hjem. Så forestod der et
større renoveringsprojekt hen over
den kommende vinter.
Nye kølbolte, nogle få nye planker i
bunden, det gamle oregondæk udskiftedes med et af teak, og en erstatning for den gamle bundgarnspæl
blev bestilt hos Houmarks bådebyggeri i Thisted.
Ved samme lejlighed blev navnet
“Bitten” udskiftet med “Ada”. Ejvind
sejlede med “Ada “ frem til 2007,
hvorefter Kåre Sørensen Struer
overtog båden. Han faldt for de
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smukke linjer i båden. Men Kåre
havde lige afsluttet renoveringen af
“Anja”, en 45 kvm Berg spidsgatter
som han fik tildelt DFÆLs ”Harpunloggen” for i 2012, for det fornemme
resultat. Oven på denne opgave
skulle han lige trække vejret.
Det blev en tænkepause frem til
2013, hvorefter båden blev overdraget til Nordvestjysk Fjordkultur, og vi
tænkte så videre indtil 2017, hvor
førnævnte Ole Bjerre meldte sig ind i
foreningen.
Ole kikkede lidt på sit gamle “skiv” og
gik derefter i gang med skrabejernet.
Det holdt på i en god måneds tid.
Men “Bitten “var blevet for dårlig. 81
år under skiftende forhold havde sat
sit præg.

Ole og Ole studerer tegningerne

Så starter historien lidt forfra!
Hvad gør vi nu??? Jo, vi besluttede,
selvfølgelig i foreningsregi, at skille
båden ad, lægge køl, ror, mast, beslag
og rig på lager for så at bygge et nyt
skrog og dæk til “Bitten”. Ole var frisk
på ideen. Det starter jeg “sgu “op på!
Så nu i løbet af efteråret og vinteren
er der lavet og rejst byggeskabeloner
til den nye gamle “Bitten”.
Hvornår båden skal være færdig? Det
har vi i Nordvestjysk Fjordkultur et
helt klart svar på - fredag kl. 11.
Måned og årstal bestemmer vi engang i fremtiden!
Ole Olsen

Detaljerne diskuteres
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FRA DE GAMLE FÆRGESTEDER
Del 3 ud af 5
Se del 1 i september nummer 2018
Del 2 i december nummeret 2018

Færgeriet ved Vildsund
Færgeriet ved Vildsund vil utvivlsomt være det, der huskes bedst af
de fleste Thyboer. Der har altid været
et livligt samkvem mellem Thyboer og
Morsingboere. Størstedelen af den
kontakt er sket over færgestedet ved
Vildsund, hvor de klodsede færge-

pramme først blev taget ud af drift
for ca. 100 år siden. Dette skete i
1905, da en mindre dampfærge blev
sat ind på ruten. På dette tidspunkt
var der gået godt og vel 30 år, siden
staten havde overtaget færgevæsnet
på Vildsund

Vildsund med den gamle motorfærge

Forud havde færgeriet ved Vildsund
været i privateje gennem et par
hundreder år. Fra denne periode kan
kendes adskillige oplysninger til færgeriets historie. Gennem umindelige
tider var færgeri rettighederne ved

Vildsund og Sallingsund samlet i et
privilegium, der fra 1632 var tillagt
Hald Slot. Det ved man for fra dette
år kendes et klagebrev fra bønderne i
Thy og på Mors, hvori de beklagede
sig over færgeriet ved Sallingsund.
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Her var det kun en ung dreng til at
betjene overfarten, derfor syntes de,
at var til for stor fare for folk og fæ at
blive færget over der. Samtidigt får vi
at vide, at Bønderne på Mors årligt
skulle betale 8 skp. byg til Hald Slot
for færgens vedligehold. Forholdene
har utvivlsomt været nogenlunde de
samme ved alle de nærliggende
færgesteder. Et halvt århundrede
senere forpagtede “den velagtbare
Mand” Chr. Schiøtt i Glomstrup
færgerierne ved både Vild-sund og
Sallingsund for 112 Rigsdaler årligt,
men så skulde alt sundkornet også
tilfalde ham. Bønderne ikke så med
milde øjne på denne færgeskat, og
vægrede sig da også meget ved at
betale. Det blev da ikke bedre da
færgemændene ved de ovennævnte
sundsteder på et vist tidspunkt fik
amtmandens tilladelse til at inddrive
sundkornet ved eksekution - bøder.
Ved et kongeligt gavebrev blev
privilegiet ved disse to færgesteder i
1685 skænket til Ejeren af Højris Slot Hr. Poul von Klingenberg for dennes
indsats som generalpostmester. Derved kom færgerne i privateje, og for
indehaverne det har utvivlsomt gjaldt
om at få så meget ud af disse af færgerettigheder som muligt. Sundkornet opgives til at beløbe sig til 280
tdr. korn årligt. Denne gave var vel
nærmest tænkt som en slags pension
til den tidligere generalpostmester.
Indehaverne af privilegiet beskæftigede sig ikke meget med selve
færgeriet. Dette blev gennem en år-

Provst Schade beretter i sin Beskrivelse fra Mors i 1808, at færgemændene både ved Sallingsund og
Vildsund var fæstere - der som en
slags udmærkelse havde fået overdraget dette hverv. Færgemanden i
Vildsund fik en årlig løn af privilegiets
Ejer på 10 tdr. Rug og 10 tdr. Byg,
plus det han kunne tjene ved at sætte
folk over sundet. For disse beløb var
han forpligtet til at vedligeholde
færger og både. Hvis det var nødvendigt skulle han bygge nye. I det
hele taget skulle han sørge for, at
materiellet var i en sådan forfatning,
at det ikke kunne give anledning til
klager. Men klagerne strømmede ind
fra samtlige færgesteder rundt om
fjorden alligevel, for med de ovennævnte vilkår var det ikke muligt for
færgemændene at præstere større
vedligehold af bådene end det
allermest nødtørftige af et materiel,
der var nedslidt inden overtagelsen. I
mens tog privilegiets Indehaver sin
fede bid af kagen.
At det har været indbringende at
være ejer af færgerettighederne
skriver vendelboen Henrik Wulf Klein
15
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fra Jerslev i 1764. Han måtte betale
ikke mindre end 5.300 rigsdaler for
retten til sundkornet ved Vildsund og
Sallingsund, men så fik han også
samtidig retten til krodrift på begge
steder. Han blev også pålagt en årlig
afgift på 4 rigsdaler, og han skulle
købe drikkevarerne til gæsternes
fortæring i den nærmeste købstad. 30
år senere i 1793, blev de to
færgesteder solgt ved en offentlig
auktion for 7.000 Rigsdaler. Om
Vildsund færgeriets betydning for

samkvemmet mellem de to landsdele
får man et Begreb om ved at høre, at
der her fandtes både en stor og en
mindre rofærge og desuden en båd,
der kunne benyttes, når enkelte
rejsende
skulle
færges
over.
Rofærgerne var klodsede pramme,
der af granvoksne rokarle blev roet
over sundet ved hjælp af 14 - 16 alen
lange bjælketykke årer. Gamle
færgekarle kunne fortælle om den
trafik, der har fundet sted ved denne
transporteren folk over sundet.

Når efteråret nærmede sig og
Morsingboerne drog ud til Havet for
at hente torsk til saltkarret, kunne der
være dage, hvor 30 - 40 køretøjer
skulle færges over det smalle sund,
og da var det drøjt at være færgekarl. De bønder, der skulle over,
måtte ofte vente i timevis for at få en
plads på færgen. Opholdet ved
færgestederne var ikke altid lige
behagelige - selv om man på begge
sider af sundet havde en Kro, som
man kunne søge ly i.
Diligencekørslen mellem Thisted og
Nykøbing var så viseligt indrettet, at
passagererne skulle sættes over ved
Vildsund ved nattetide. I sådanne
tilfælde havde man endda ofte ekstra

mandskab til hjælp ved årerne, men
det var ikke altid givet, at færgen nåede sit oprindelige mål, men måtte
søge land, hvor vind og strøm førte
den hen.
Og var det vintertide, hvor det kneb
at forcere sundet for is, kunde det
være en dramatisk, men langtfra
behagelig oplevelse at komme ud for.
Dette får man et fuldgyldigt bevis for i
den skildring, som folkemindesamleren Evald Tang Kristensen har givet af
en af sine overfarter her, og han
havde dog på sine mange rejser
været ude for ikke så lidt af hvert.
Det var i slutningen af i 80’eme, den
flittige folkemindesamler ved vintertide med diligencen fra Nykøbing

16
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

ankom til Vildsund færgested midt
om natten. Her stod: “Færgekarlene
og snakkede sammen om, hvad der
var at gøre. Det var haard Vinter, og
der var tyk Is paa Vandet, saa de
mente ikke, de kunde faa Baaden
over. Der var nok en Slags Rende,
men der kunde ikke roes i den, da Isen
laa fast paa begge Sider af Renden,
og dog var den jo ikke til at stole paa
alle Vegne”. . . . men “endelig
bestemte Karlene sig dog til at gjøre
et forsøg. Vi satte os saa i Baaden
eller Skibet. Jeg tror, vi var fire eller
fem ialt, og saa gik Karlene paa
begge Sider og lænede sig frem over
Aareme,som de havde lagt tværs over
Skibet, saa de i Nødsfald, hvis de
skulde synke i Isen, naar den ikke
kunde bære dem, dog kunde holde sig
oppe en kort Stund, indtil de kom over
det farlige Sted.

Det var en ret hæslig Sejlads Jeg sad
hele Tiden med saadan Angst i mig.
Af og til plum-pede en af Karlene i,
men holdt sig oppe ved Aaren og
svang sig helt ind i Banden, naar
Revnen var for bred.

Naar Banden saa var kommet lidt
længere frem, maatte han udenbords
igen, og jeg maa tilstaa, det saa helt
livsfarligt ud”.
Efterhånden afløstes færgeprammene på Limfjorden af dampfærger,
men i begyndelsen af det forrige
århundrede blev der bygget broer
ved flere af de kendte overfartssteder
som her ved Vildsund.
Artiklen fortsættes i næste nummer

Vildsundbroen kort før åbningen i 1939
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To kopper KAFFE!
På en, som sædvanlig, regnvejrsdag
sidder der to halvgamle bådebyggere
og hænger lidt med næbbet.
Der er godt nok længe til foråret.
Dybe tanker.
Gad vide, hvad der sker uden for
vores egen lille verden.

Næsten alle kendte fra kapsejladsbanerne, nogle set over forenden –
andre med stor fornøjelse set over
agterenden af sjægten.
Tak for KAFFEN Knud.

Man kunne jo også drage ud i verden
for at se efter.

Vores rejse går nu videre til Løgstør.
Hvad mon der sker på Limfjordsmuseets bådebyggeri. Faktisk en hel
del viser det sig. Vi var så heldige at
ramme middagspausen, som vi delte
med museets bådebyggere, Klaus og
Jacob.
Det første ord der blev sagt, da vi
viste os, var: KAFFE? Ja tak! Det er
snak man forstår! Derudover en
masse kloge ord mest om både og
bådebyggeri. Klaus er som bekendt
rigtig langt fremme med restaureringen af jagten “Kirstine” et arbejde,
der aftvinger kæmpe respekt både fra
min makker og mig.

Nu er verden som bekendt temmelig
stor, men vi måtte da kunne rykke en
enkelt dag ud af kalenderen.
Vi begyndte vores “rejse” i Hjarbæk
hos Knud i hans fantastisk hyggelige
stråtækte hus. En forsamling på
nogenlunde samme alderstrin som
os. KAFFE på bordet, mange kloge
ord. Mange hyggelige mennesker.

Jacob var i gang med at genopbygge
penalhuset “Nora” oprindelig hjemmehørende gennem en hel menneskealder på Venø. Det bliver noget af
en omgang, men Jacob er kommet
godt fra start, og der hersker absolut
ingen tvivl om, at det vil ende med et
godt resultat, som både museet og
Jacob vil kunne være stolte af.

Et par kopper KAFFE senere:
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Penalhuset “Nora”

Fra bådebyggeriet gik rejsen via drejebroen over Frederik Den Syvendes
Kanal og op til Anders og Kirsten i den
gamle kanalfogedbolig, hvor vi fik en
god lille snak om museet. Men ingen
KAFFE!! Til gengæld åbnede de deres
permanente udstilling kun for os. Den
er absolut anbefalingsværdig.
Så kommer du til Løgstør MÅ DU IKKE
springe et besøg på Limfjordsmuseet
over.
Nu var vi rejst helt til Løgstør, og der
bor jo vores makker, Finn. Han skulle
selvfølgelig også have et besøg. Ud
over dagligdagen, fortalte Finn, var

der rigtig godt gang i hans kurser udi
den ædle bådebyggerkunst.
Derudover var Finn i gang på sin egen
utroligt velbyggede båd. Imponerende. Om vi da ikke ville have KAFFE,
inden vi fortsatte?
Vi måtte pænt takke nej - vi havde en
anden aftale.
Næste stop på vores rejse var hos
endnu en kollega, nemlig Jørgen. Det
blev dagens store overraskelse. Et
traditionelt klinkbygget fartøj 11x4 m
i en kvalitet man sjældent ser. Lærk
på eg, boltet sammen med 3000 A4
bræddebolte, hver og én med facetslebet hoved. Alle plankekanter pro19
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filerede, landinger og spunninger,
bare paskram.
Den helt høje hat af!

Klinkbygning

Så fik vi KAFFE!
Med hjemmebag og tilbehør!
Ole Olsen
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Pressemeddelelse:
Nordiske lande går til UNESCO for at bevare fælles maritim
kulturarv
Alle nordiske lande står bag en ansøgning til UNESCO om at optage livet
omkring de klinkbyggede træbåde på
listen over menneskehedens levende
kulturarv.
Den klinkbyggede båd er en særlig
nordisk bådtype, der i flere tusind år
har haft stor betydning for danskernes brug af havet. Bådene har gennem generationer bundet de nordiske folk sammen fra kyst til kyst,
bragt Norden ud i verden og verden
tilbage til Norden.

enorm værdi. Her bliver der passet
godt på de stolte traditioner med at
bygge, vedligeholde og sejle i smukke
klinkbyggede både. Dygtige folk holder liv i en maritim kulturarv, der har
udviklet sig igennem et par tusinde
år.

Klinkbådstraditionerne er helt centrale dele af vores kulturarv og kystkultur. I dag videreføres de gennem
de få erhvervsfiskere, der stadig
trækker deres klinkbyggede kystbåde op på standene i Nordjylland og
gennem lokale maritime fællesskaber
og private, spredt over hele Danmark.
Selv om den klinkbyggede båd, de
fleste steder, ikke længere er en betingelse for opretholdelse af livet, er
livet omkring træbådene stadig
vigtige og relevant for os i dag.
Stærke fællesskaber bag ansøgning
I Nordvestjysk Fjordkultur har
fællesskabet omkring træbådene en

Nybygning i Nordvestjysk Fjordkultur

Men uheldigvis afvikles denne kulturarv nu hastigt.
21

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Derfor har Nordvestjysk Fjordkul-tur
taget kampen op. Det samme har
ligesindede fra resten af Danmark,
Island, Færøerne, Norge, Sverige,
Ålandsørene og Finland. Det er dette
arbejde der nu er på vej til at blive
nomineret til UNESCO verdenskulturarv. Det er ikke en bestemt båd,
der er på vej til at blive en
verdensarv, men det er livet omkring
de klinkbyggede både, som skal
anerkendes af UNESCO.
Bådtraditioner er i fare
Denne levende, immaterielle kulturarv er truet. Antallet af klinkbyggede
både og evnen til at bygge, vedligeholde og sejle dem, er gennem de
senere år blevet kraftigt formindsket.
De mennesker, der kan udføre og
formidle dette, bliver færre. Når disse
mennesker er væk, vil dem de
kundskaber, der gør det muligt at
holde traditionerne i live, forsvinde.
Derfor er det påkrævet med ekstra
fokus.
For at understrege betydningen af
disse nordiske klinkbådstraditioner og
vigtigheden af at videreføre dem som
levende kulturarv, er kulturminister
Joy Mogensen, på vegne af den
danske stat, medunderskriver på den
fællesnordiske ansøgning til UNESCO.
Initiativet til UNESCO ansøgningen er
taget af Forbundet Kysten i Norge.
Netværket Nordisk Kystkultur har
sikret den brede forankring i alle de
nordiske lande. I Danmark står lokale

træbådsmiljøer som Nordvestjysk
Fjordkultur samt Han Herred
Havbåde, Træskibs Sammenslutningen og Vikingeskibsmuseet bag
denne ansøgning.
Fællesskaber
Arbejdet med bådene og sejladserne
giver en forbindelse til vores fælles
fortid og en nutidig ramme om et
miljørigtigt og bæredygtigt friluftsliv
med
store
naturoplevelser.
I
fællesskab med andre bevares og
udvikles traditionerne ved at skabe
nye måder at bruge bådene på.
Kystfriluftsliv, kystnære sejladser,
teambuilding, undervisning mv. Lav
din egen mast, sy dit sejl, fang dine
egne fisk og oplev naturen og kysten.
Behov for ekstra fokus
Den klinkbyggede træbåd er under
pres. Optagelsen på UNESCOs
repræsentative liste over verdens
immaterielle kulturarv vil bidrage til
at bevare viden om traditionen,
håndværk og brug af den klink-byggede båd for kommende generationer.
Den klinkbyggede båd er levende
maritim kulturarv, som fortsat skal
binde de nordiske lande sammen.
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Fakta
Den klinkbyggede båd er en spec-iel
nordisk bådtype. Bådtypen har
varieret i form og størrelse. Den er
blevet tilpasset lokale forhold som
det farvand, den er blevet brugt i, om
den har været til fragt, fiskeri,
passagerfart eller langfart, hvor
mange den har været bygget til, samt
hvilke materialer, der har været til
rådighed.
Klinkbygning beskriver konstruktionen af bådens skrog - eller skal-en,
om man vil. Ved klinkbygning
overlapper de vandrette planker
hinanden.
Der foregår fortsat nybygning af
klinkbyggede fartøjer i Danmark, men
i meget begrænset omfang. Ganske få
bådeværfter bygger klinkbyggede
fartøjer til erhverv. Enkelte museer
og private bådebyggerier bygger
klinkbyggede joller til privat brug eller
som formidling af de maritime håndværk.

sikring af tilgængelighed til traditionelle materialer.
Indskrivning af den nordiske klinkbygningstradition på UNESCO´s liste
vil sikre synlighed og bevidsthed om
vigtigheden af at bevare klinkbådstraditionerne.
Dette nordiske nomineringsprojekt er
et led i opfølgningen af UNESCOs
2003 konvention om beskyttelse af
den immaterielle kulturarv, som alle
nordiske lande har underskrevet.
Projektet
nordiske
UNESCOs
Nordisk
kulturråd.

med at få indskrevet
klinkbådstraditioner på
er støttet økonomisk af
ministerråd og Norsk

Dansk Folkemindesamling, ved Det
Kgl. Bibliotek, forvalter Danmarks
arbejde med UNESCOs Konvention til
sikring af den immaterielle kulturarv
fra 2003.
https://levendekultur.kb.dk/

Hver sommer er der talrige stævner
og kapsejladser, hvor træskibene og
sejlerne møder hinanden i nordiske
havne. Netværket Nordisk Kystkultur
knytter også stærke bånd imellem de
nordiske landes maritime organisationer.

Træskibs Sammenslutningen
www.ts-skib.dk i Danmark er landsforeningen for ældre brugs-fartøjer,
med en fartøjsliste på omkring 500
gamle erhvervsfar-tøjer. Halvdelen af
fartøjerne er klinkbyggede.

Nordiske klinkbådstraditioner omfatter foruden bygningen også brugen
og vedligeholdelse af bådene samt

Han Herred Havbåde
www.havbaade.dk
repræsenterer
den åbne strands klassiske kyst23
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kultur, hvor fartøjer manøvreres ud
og ind mellem revlerne og landes op
på strandbredden, hvor alle de landbaserede aktiviteter foregår og landingspladsernes anlæg er i funktion.
Vikingeskibsmuseet
www.vikingeskibsmuseet.dk er
Danmarks museum for mennesket,
skibet og havet i oldtid og middelalder. Museet tager vare på den
immaterielle kulturarv, der er repræ-

senteret i de traditionelle maritime
håndværk.
NordvestjyskFjordkulturs
www.nordvesyjyskfjordkultur.dk
overordnede mål er at værne, bevare
og videreformidle de kulturelle
værdier fra den vestlige Limfjord, som
ligger gemt i ældre træskibe, der har
været brugt til enten erhvervs- eller

lystsejlads.

Den sidste hånd lægges på værket
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Et lille causeri om familien Struer
I fordums tid erhvervede familien
Struer sig en dejlig grund med
vidtstrakte marker nær skov og
strand. På et centralt sted ved fjorden
med naturlig forbindelse med
landevej,
jernbane
skibstrafik
byggede familien sig et hus. Huset
siden
udvidet
mange
gange
efterhånden som familien og dens
aktiviteter blev større.
På et tidspunkt blev man nød til at
etablere en kraftig bjælke på tværs af
huset, så man kunne holde
forbindelsen mellem den øvrige del af
omgivelserne intakt. Det bevirkede at
huset blev delt i to.
På sydsiden af bjælken lagde man
husets centrale funktion nemlig
køkkenet. Rundt om det kom de
forskellige sove- og aktivitetsrum.
Familiens aktiviteter er skiftet ud
efterhånden – nogle forsvandt andre
er kommet til. Sidst har familien
etableret et fantastisk dejligt
aktivitetsrum for hele familien i den
sydvestlige ende af huset.
På nordsiden af bjælken lagde man
naturligt nok terrassen med udsigten
ud mod fjorden. Også her har der
været forskellige aktiviteter. Nogle er
udvidet meget, mange af den er
forsvundet helt. I deres sted besluttede familien Struer, sig for centralt,

at etablere et soverum i flere etager
med wellnes og pool i bunden. På den
vestre side af terrassen lagde man en
række shelters. Mod øst anlagde man
for mange år siden en urtehave med
små huse.
Familie havde i mange år den store
drøm at få huset til at hænge bedre
sammen, så der var en mere naturlig
forbindelse mellem primært køkkenet
og terrassen. Derfor besluttede man
sig for at skabe en bedre åbning
under bjælken, så der nu er en fin
gang mellem køkkenet og terrassen,
hvor man har fået en fin plads med
stenbelægning. Videre ønsker man en
bedre sammenhæng mellem den
øvrige del af huset og terrassen, da
man efterhånden har fået samlet en
hel del minder fra familiens fortid i
nogle rum på terrassen. I disse rum
og den øvrige del af terrassen skal der
gerne gives plads til en masse
forskellige aktiviteter for hele
familien Struer – både unge og gamle.
Da nu de sidste af de gamle
aktiviteter på terrassen ser ud til at
forsvinde, har der været ønsker om at
udvidet huset ved at etablere flere
soverum på terrassen. Det vil der
være plads til mellem ude langs med
urtehaven og fjorden. Derfor undre
det nogle af familiemedlemmerne at
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andre ønsker at etablere soverum
centralt på terrassen, hvor netop
familien kan samles til fælles
aktiviteter.

Et bekymret familiemedlem

Struer den 10/2 2020
Struer Havn – afvikling / udvikling
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Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage

Lua – Fladbundet pram

Bjørn Barfod

Tlf.nr. 2345 9337

Klaus Zahle

Bitten – 12½-kvmmeter krysser

Malik - Knarr

Ole Bjerre

Ole Olsen

Tlf.nr. 2343 7416

Havfruen – Limfjordsbåd gaffelrigget

Mjølner - Sjægt

Eivind Jensen

Gorm Larsen

Tlf.nr. 5241 9615

Helene – International 5-meter

Pia - Spidsgatter

Jens Stausholm

Dan Poulsen

Tlf.nr. 6055 7427

Tlf.nr. 2142 9281

Tlf.nr. 4079 2961

Tlf.nr. 6126 4327

Tlf.nr. 5183 9422

Ingeborg Munch - Limfjordsbåd

Sofie - Sjægt

Mark Benton

John Fulling Petersen Tlf.nr. 4234 9684

Tlf.nr. 4274 1193

Julie Petersen - Limfjordsbåd

Svend – Fladbundet pram / kaag

Jan Paarlberg

Ole Olsen

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
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