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Aktivitet
Sommerferie
Første klubsejlads efter
sommerferien
Første klubsejlads efter
sommerferien
NFK´s udsatte ordinære
generalforsamling
Klargøring til Limfjorden Rundt
Sejladsaften
Paradesejlads i havnen
Modtagelse af
Limfjorden Rundt.
Åbent hus i NFK
Uddeling af rundstykker
Skippermøde kl. 8.00
Vi tager bådene af vandet *
Første almindelige klubaften
efter bådoptagningen – der
arbejdes på master og rig
Første alm. klubformiddag
efter båd-optagningen – der
arbejdes på master og rig
Efterårsferie
Bådene køres ind i bådhallen
Foredrag af Hans Rasmussen:
Doverodde – Middelhavet. Tur
– retur gennem Europas floder
Kursus i NFK med bygning af
halvmodeller ved bådebygger
Finn Nielsen - Løgstør
Julefrokost
Juleferie

Klokken

19.00 - 21:00
09.00 – 12.00
19.00 – 21.00
09.00 – 12.00
18.00 – 21.00
13.00 
07.00 – 12.00
08.00 – 12.00
19.00 - 21:00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
19.00 – 21.00
9.00 – 18.00
9.00 – 15.00
18.00 – 22.00

Nærmere program følger senere på hjemmeside
Forårskalenderen kommer i decembernummeret
Ret til ændringer forbeholdes
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Nordvestjysk Fjordkultur i en coronatid.
Ugen før vores ordinære generalforsamling lukkede
regeringen ned for alle offentlige forsamlinger på grund af
udbruddet og omfanget af coronaepidemien.
Bestyrelsen tog fuldt ud konsekvensen af meddelelsen og
lukkede helt ned for aktiviteterne i Nordvestjysk Fjordkultur.
Vi har senere lempet på nedlukningen i takt med tilladelserne
fra myndighedernes side. Bestyrelsen har dog præciseret, at
de af myndighedernes udskrevne regler og forbehold
naturligvis skal overholdes. Det er de også blevet.
Medlemmerne har været gode til at spritte af og holde
afstand.
Men coronatiden har gjort, at vi ikke har kunnet lave så
meget som vi kunne ønske os. Projekterne på flere af bådene
er gået helt i stå. Vi har eksempelvis de to damjoller og kvasen
stående inde endnu.
I skrivende stund er vi så småt ved at være i gang igen.
Medlemmerne står på spring. Men desværre hører vi om en
opblussen af coronaen igen rundt omkring. Derfor indskærper
vi samværsreglerne igen – sprit af og hold afstand. Bliv
hjemme, hvis du føler dig sløj. Vi har udnævnt Hans
Aggerholm som spritter. Han tager daglige ture rundt i
klublokalerne og spritter overflader og håndtag af. Det
vigtigste for bestyrelsen er, at vi passer godt på hinanden alle
sammen. Derfor var den udsatte generalforsamling også
henlagt til bådhallen, så vi kunne holde den foreskrevne
afstand mellem hinanden.
Vi har henover sommeren haft åbent hus 7 lørdage i juni,
juli og august i forbindelse med Summer Days i Struer, hvor
der var en lang række aktiviteter på Sydkajen. Det har været
en god oplevelse. Vi har haft rigtig mange besøgende. Mange
af dem var turister, der bevidst var taget til Struer for at se
Nordvestjysk Fjordkultur.
Det er rart at se, at struerboerne også søger ned til disse
aktiviteter på havnen. På den måde er dette initiativ med til at
få bundet byen og havnen mere sammen. Vi ser frem til endnu
flere aktiviteter på havnen.
Vi håber at coronaen kan holdes i ave, så vi kan komme i
gang med alle vores aktiviteter igen. Det bliver rart at se alle
igen.
Velmødt til et godt efterår.
Asger Brodersen
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Bestyrelsen for Nordvestjysk Fjordkulturs beretning på
generalforsamlingen 2020
Bestyrelsens beretning skal afspejle
foreningens
aktiviteter
i
det
forgangne år, samt løfte sløret for
nye tiltag.

Hverdagen
Hverdagen: Vores hverdage er under
stadig forandring takket være den
gode
fremgang,
vi
har
i
medlemsantallet.
Efterhånden
mønstrer vi 30 – 40 mand hver
tirsdag aften og torsdag formiddag
måske endnu flere. Samtalen går
lystigt under arbejdet med bådene og
ved kaffebordet. Vi lever fuldt ud op
til de to kriterier, vi har, for
medlemskab af NFK – nemlig at
kunne drikke kaffe og fortælle en god
historie. For bestyrelsen er det
vigtigt, at der bliver holdt en god tone
i samværet. Vi synes i bestyrelsen, at
stemningen er god. Det skal I have
tak for hver især.
Organisation: Fra bestyrelsen vil vi
igen appellere til, at de respektive
både får holdt indholdet i
bådmapperne ajour, så de ad åre kan
bliver de dokumenter over bådenes
historie, som de er tiltænkt. Vi er
efterhånden ved at have helt godt
styr på alle vore fælles aftaler. Disse
kan ses i manualmappen inde i
mødelokalet eller på hjemmesiden. Er
der ting, vi skal have kigget på, så
kom til bestyrelsen med det.
6
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Hjemmesiden og klubbladet: Bente
Bagge administrer på bedste vis
stadig hvervet som webmaster på
hjemmesiden. Hun arbejder ihærdigt
på at holde siden ajour, så vi hele
tiden har de sidste nyheder og
informationer med på hjemmesiden.
Det er et rigtig stort arbejde og tager
meget lang tid. Bestyrelsen vil gerne
her sige dig, Bente, tak for indsatsen.
Til alle medlemmerne: Husk - man
kan altid finde de fleste oplysninger,
man har brug for, på hjemmesiden.
Så brug den flittigt.
Asger Brodersen har overtaget
redigeringen af klubbladet. Men husk
- indholdet er vi alle ansvarlige for.
Indlæggene, som kommer fra
medlemmerne giver formanden en
god føling med, hvad den enkelte gør
sig af tanker. Det har man både som
formand og bestyrelsesmedlem rigtig
meget brug for. Så har I indlæg til
bladet, så send det ind til Asger i en
word-udgave. Sidste frist for indlæg
til klubbladet er: 1. april, 1. august og
15. november hvert år
Kursus i søfartsregler: Den første
kursusrække om søfartsregler er nu
løbet af stablen. Det er vores indtryk,
at det er gået godt, og deltagerne har
taget vel imod kurset. Er der
stemning for at tage en runde mere?
Formålet med det afviklede kursus
var, at man ville have nemmere ved
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at deltage i den praktiske sejlads, så
det bliver sjovere at sejle.
Struer Havns udvikling: Her i begyndelsen af året har vi i bestyrelsen
arbejdet hårdt på en indsigelse mod
Struer Kommunes nye havneplaner.
Det skete i form af et åbent brev til
hele kommunalbestyrelsen. Der er
mange gode ting i den nye plan for
havnen. Vi synes, det er en god ide at
forbinde byen med havnen via en
korridor. Det er også en rigtig god ide
at skabe en forbindelse mellem
Godset, Nordvestjysk Fjordkultur,
Fredes Samling, Marineforeningen og
en række kunst- og ungdomsaktiviteter i Siloen. Men vi er meget
imod, at der påtænkes boligbyggeri
på Sydkajen. Vi ser hellere Sydkajen
blive brugt som en kreativ plads til
aktiviteter for alle borgere i Struer
Kommune. Vi er meget imod, at nogle
af de sidste bevaringsværdige bygninger på havnen er i fare for at blive
revnet ned. Vi er i en god dialog med
Struer Museum om en bevaring, så
bygningerne kan overgå til andre
funktionsmuligheder, end de har i
dag.

Nyt tiltag til foråret 2020:
Aktive dage på havnen – Af
ovennævnte grunde vil prøve med
hold, der kan bemande aktive dage
på havnen. Derved kan vi være med
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til at sende et signal til kommunen
om, at vi ikke er nogle brokhoveder,
der ikke kommer med alternativer. Vi
ser gerne, at trekanten på Sydkajen
bliver brugt til fælles bedste for hele
kommunen. Vi kan f. eks. holde Åbent
Hus her i Fjordkulturen, lave
aktiviteter på havnen og måske
havnerundfarter. Der er en plan for
aktiviteter for alle ved at blive sat i
søen fra kommunens nye eventchef
Claus Søndergaard Petersens side.
Book en instruktør til sejlads: I får
mulighed for at lave aftale med en
sejlinstruktør, som vil lære jer at
sejle. Vi forventer at have et korps af
instruktører klar til foråret.
Maritim husflid: Det lykkedes ikke at
få skubbet klubarbejdet med den
maritime husflid i gang her i vinter.
Men vi må prøve igen til næste vinter.
Meld jer til bestyrelsen, hvis I kan
tænke jer at være enten tovholder
eller almindelig deltager i dette
projekt.
Renoveringer og nybygninger: Vi er
stadig i gang med en større
renovering af Knarren og Piratjollen.
Desuden er vi i gang med en
rekonstruktion af 12½ – meteren
Adda og prammen Svend. Dette
arbejde foregår i den vestre ende af
bådhallen, så de ikke skal flyttes, når
de andre både skal ud og ind.
Traktoren har fået den helt store tur,
så den næsten fremstår som ny.
Lokalerne: Efter indvielsen af vore

nye lokaler, har vi nydt hver ene-

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

7

ste dags arbejde i både træværkstedet, smedjen og bådhallen. Det
er fantastisk at kunne arbejde på
bådene hele vinteren uden at skulle tænke på vejr og vind. Dette
kontinuerlige arbejde kan da også
ses i resultaterne. Den finish hver
enkelt båd står med, når den
sættes i vandet repræsenterer
godt håndværk. Alle bådene ser
næsten nye ud.

Den finish hver enkelt båd står
med, når de sættes i vandet repræsenterer godt håndværk. Alle
bådene ser næsten alle sammen
nye ud.

Arrangementer
Her følger en opgørelse over alle de
arrangementer, der har fundet sted
siden sidste generalforsamling.
Et mere fyldt referat alle arrangementerne kan ses på hjemmesiden.
Foredrag: Den 26. marts 2019 havde
vi foredrag af dykker Kim Schmidt fra
Undervandsgruppen. Han fortalte

levende om deres arbejde og mange
maritime fund. Specielt ved Læsø og
især om det 52 m lange danske
linjeskib Printz Friderich, som gik på
grund 28. september 1780 på
Kobbergrund ved Læsø. En rigtig
oplevelsesrig aften for de 31
medlemmer, som var fremmødt.
Den 25. februar havde vi i et
samarbejde med Struer Bibliotek et
foredrag om Struer som havneby.
Benny Boysens foredrag var i stand til
at samle næste 100 mennesker. Det
var en virkelig god aften med nyttige
informationer om byen og havnen.
Den 10. marts holdt Toke Aagaard et
meget medrivende foredrag om
arbejdet på skoleskibet Marilyn Anne.
Tokes fortælling om dette vigtige
arbejde med unge mennesker gør, at
vi skal være stolte over at have sådan
unikt projekt kørende her i Struer
Havn.
Udflugt: Den 13. april var vi på
udflugt til Lillebælt-Værftet, Middelfart. Jens Glinvad Andersen gav en
gennemgang af værftets historie frem
til i dag. Han fortalte, hvordan de har
organiseret sig med en professionel
bådebygger, som anvender værftet til
renovering og nybygning af træskibe
og joller. Smakkelauget vedligeholder
og sejler i bådene. Venneforeningen
skaffer pengene til driften, ved at
arrangere forskellige koncerter om
sommeren, når bygningen ikke bliver
brugt. Det er måske en ide, vi kan
bruge.
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Søsætning: Den 9. maj kl. 8.00
oprandt så endelig dagen, hvor vi
skulle have vores både i vandet.
Allerede torsdag den 2. maj kørte vi
de fleste både ud på pladsen udenfor
Nordvestjysk Fjordkultur, så vi kunne
få master og stag mm. ned fra
hylderne i loftet og på væggene, så
også de kunne gøres færdige.
Desværre var der nogle af vore både,
der ikke nåede at blive færdige til
søsætningen, da de er i gang med en
større reparationsomgang.
Bygning af en stammebåd: Henning
Villadsen var blevet spurgt, om han
ville lave en stammebåd til Stenaldercentret i Ertebølle. Båden skulle
laves hos os på Fjordkulturen, hvor
der er adgang til diverse værktøjer.
Stammebåden skulle være 6 m lange
med spids, oval stævn, flad bund og
forholdsvis rette sider. Efter megen
søgen lykkedes det endelig at finde et
træ, som kunne bruges. Af alle steder
var det i en lindeskov på Lolland ved
Vindeholme Slot. Det tog ca. en
måned med selve udhugningen. 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. Den 13.
maj blev båden leveret til Ertebølle
Stenaldercenter.
Besøg: Hver gang vi har gæster, får
de en orientering om Nordvestjysk
Fjordkulturs arbejde med bevarelsen

og vedligeholdelsen af den maritime
kulturarv her i den vestlige del af
Limfjorden. Ligeledes får de et kort
historisk rids af foreningens historie
frem til i dag.
Vi har igen i år haft besøg af en række
foreninger og klubber:
Teknisk Landsforbunds Seniorklub i
Nordvestjylland.
Sejlklubberne fra både Lemvig og
Struer.
Bådelauget på Jegindø. Nyt bådelaug
i Ålborg.
Dfæl. Museet for lystfartøjer i
Svendborg.
Derudover kommer der jævnlig
enkelt personer eller smågrupper
forbi.
Struer Havnefestival og Struer Bugt
Kapsejlads: I anledning af Marilyn
Annes 100 års jubilæum d. 29. juni
2019 var alle sejl sat til. Den dag løb
Struer Havnefestival af stablen. Den
var blevet til i et samarbejde mellem
Lydens By, Marilyn Annes Venner,
Nordvestjysk Fjordkultur, Struer
Sejlklub, Struer Søspejderne, Struer
Ungdomsskole
og
Venøsund
Færgelaug.
Der var masser af aktiviteter på hele
havneområdet fra Brobuerne til Havnekontoret. Blandt andet var der
besøg af Tordenskjolds Soldater fra
Frederikshavn. Vi afholdt vores kapsejlads for træbåde den dag. Det blev
til gode sejladser i det gode vejr.
Det var dejligt, at der var mødt så
mange tilskuere op til de forskel9
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ligartede indslag på denne Havnens
Dag.
Sommertur til Oddesund Nord: Den
10. august 2019 var det planen at
efterårets sejlsæson skulle skydes i
gang med en klubsejlads til Oddesund
Nord. Men det dårlige vejr ville det
anderledes, så vi kørte i biler. Ca. 30
NFKere mødte forventningsfulde op
ved Den Gamle Kørestald / Garnhuset, hvor vi blev hjerteligt modtaget af Oddesund Borgerfor-ening.
Lone Børsting fortalte om Oddesund
Nord, Garnhuset, Stejlepladsen,
Havnen og badelagunen Høllen.
Herefter fortalte de to bunkerforskere Per og Jørgen om arbejdet
med at bevare de mange bunkeranlæg fra 2. verdenskrig. Derefter
travede vi langs stranden og under
broen over til udstillingsbunkerne og
udsigtstårnet.
Tilbage i Garnhuset havde Bent og
René grillet de andebryster, som
Martin Daasbjerg havde givet os som
indvielsesgave i foråret. Midt på
eftermiddagen stævnede vi atter
mod Struer – en stor oplevelse rigere.
VM i sjægtesejlads:
Vi deltog endnu en gang i VM i sjægtesejlads i Hjarbæk d. 16. - 18. august
2019. På hjemmesiden kan man se
Gorm Larsens muntre beretning om
stævnet set fra Mjølner.
Dette gælder i øvrigt alle arrangementerne.

Struer Tracks - lydfestivalen: Mange
medlemmer fra Nordvestjysk Fjordkultur bemandede Siloen med vagter
i forbindelse med Struer Tracks i
dagene fra den 23. august til 7.
september. I forbindelse med
vagterne i Siloen, fik vi mangen en
god snak om kunst, kultur, havne og
NFK med de besøgende. Det gode
samarbejde med Struer Tracks gav os
et sponsoratet på 4.590,- kr. til nye
maskiner.
Limfjorden Rundt d. 11. - 12.
september 2019:
På grund af det dårlige vejr var al
kapsejlads på sejladsen mod Struer
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. Det var
dejligt, at vi som kompensation for
det dårlige vejr kunne byde alle
besætningsmedlemmerne på dejlig
varm biksemad fra Struer Smørrebrød
inde i den tørre og lune hal.
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.
Geologiens Dag: På geologiens Dag d.
17. og 19. september havde vi gæster
fra Geopark Vestjylland. Vi havde i
forbindelse med Geologiens Dage
tilbudt sejladser for interesserede
gæster, da vi gerne ville vise dem
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vores meget interessante natur set
fra søsiden.
Tirsdag aften var der 4 tilmeldte
gæster. Men sejladsen måtte
desværre aflyses, da det blæste 10 –
12 m/s. Da vi ikke sejler med gæster,
når det blæser over 8 m/s kunne
sejladsen ikke gennemføres.
Torsdag morgen kl. 9.00 mødte 5
interesserede og forventningsfulde
gæster op i Træskibshavnen. Det var
et perfekt vejr til en geologisk
ekspedition gennem Struer Bugt og
Venø Sund. Alle nød den dejlige tur
op gennem sundet.
Bådoptagning d. 8. oktober:
Vejret artede sig planmæssig 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. NFKs medlemmer og
Kristian leverede teamwork i
verdensklasse, tror aldrig bådene er
kommet så hurtigt op.
Eivind havde klargjort sin højtryksrenser, som bare "funker" – tak
Eivind. Bådene blev afrenset på
samlebånd af deres besætninger og
parkeret på rad og række – flot syn.
Studietur til Træmuseet i Oddense d.
22. oktober:
Der var arrangeret aftentur til
Træmuseet i Oddense. Her tog Ole
Brauner imod og guidede os gennem
museets kæmpestore samling af

håndværktøj og maskiner til
træbearbejdning. Der var godt nok
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. Alle
forlod Træmuseet mættede med
indtryk.

Træskibs Sammenslutningens
medlemsmøde for Vestjylland:
Vi var en lille flok fra Nordvestjysk
Fjordkultur, der deltog i TS-mødet
Vestjylland i Ribe d. 1. november.
Peter Saabye Simonsen fra Nationalpark Vadehavet fortalte om
kulturformidling i nationalparken.
Steffen Steffensen – medlem af Ribe
Bådelaug – kom og fortalte historien
om skibet Karen af Mandø. Karen af
Mandø blev bygget i 1924 til
transport af forsyninger til øerne i
Vadehavet.
Aftenen sluttede sædvanen tro af
med Vandet Rundt.
Julefrokost d. 3. december:
Det blev igen i år en rigtig hyggelig
aften for de 70 tilmeldte medlemmer
med påhæng. Arrangements-udvalget
havde lagt et stort arbejde i både den
traditionelle julefrokostmenu og
11
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Borddækningen mm. Meget af
maden var hjemmelavet og meget
lækkert. En stor tak til udvalget.
Fjordens Dag d. 1. februar 2020:
Anders Bloksgaard fra Limfjordsmuseet holdt foredrag/oplæg om bevarelsen af den maritime kulturarv. I
bevaringssager er det vigtigt at alliere
sig med andre, som kan have
interesse i, at en bygning ikke
forsvinder eller at et havneareal ikke
inddrages til et formål, som er
fremmed for det maritime miljø.
Og så skal man være klar over, at Ting
Tager Tid.
Anders’ foredrag var både sagligt og
kompetent, hvilket gav god plads til
eftertanke.
Efter middagen trådte Kim Schmidt
fra Undervandsgruppen sammen med
sønnen Anders frem på scenen.
Kim leverede endnu en gang et
interessant og muntert foredrag om

nogle af de talrige vragfund han har
været med til i de danske farvande.
Efter Kims spændende foredrag var
tiden så fremskreden, at man valgte
at korte punktet ”Vandet Rundt” ned
til en hurtig runde. Vi skal nok have
lavet om i strukturen til næste år.
Struer Kommunes Kulturpris 2020:
Vi havde indstillet Ole Olsen til Struer
Kommunes Kulturpris. Det var med
stor glæde at Ole Olsen modtog
Kulturprisen ved Frivillighedsfesten
den 29. januar 2020. Det var et meget
fint arrangement i Struer Energipark.
Herfra skal lyde et sort og stolt
tillykke til Ole.
Tusind tak til alle for indsatsen i året
2019 - 20. Held og lykke med arbejdet
og sejladsen i 2020.
Bestyrelsen 2019 – 20

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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Referat af ordinær generalforsamling
i
Nordvestjysk Fjordkultur 2020
Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00
På grund af smittefaren her under
den verdensomspændende coronapandemi afvikles generalforsamlingen
i bådehallen, hvor vi kan overholde
kravet om indbyrdes afstand mellem
deltagerne.
I disse dage kan vi dog glæde os over
sol og sommer med temperaturer
omkring 30 grader. Vi sidder allerede
og glæder os til en kold generalforsamlingsøl.
Referent: Gorm Larsen
Fremmødte: Bestyrelsen og 19
medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Formanden
bød velkommen, og Niels
Møller valgtes til at varetage
dirigenthvervet. Niels takkede
for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovformelig indkaldt og dermed
beslutningsdygtig.
Dagsordenen godkendtes af
forsamlingen.
2. Bestyrelsens
beretning:
Asger Brodersen fremlagde
bestyrelsens beretning.
Forsamlingen modtog den
detaljerede beretning med
applaus.

3. Godkendelse af regnskabet
2018: Anders Røjbæk gennemgik det fremlagte regnskab. Forsamlingen godkendte regnskabet.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser for 2021.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.
5. Indkomne forslag: Ingen.
6. Valg af medlemmer til
bestyrelsen:
På valg var René Maretty og
Anders Røjbæk. De blev begge genvalg.
7. Valg af suppleanter til
bestyrelsen:
På valg var Karsten Andreasen og Gorm Larsen: De blev
begge genvalg.
8. Valg af revisor: Revision
Limfjorden blev genvalgt.
9. Eventuelt: Jan Paarlberg opfordrede til, at evt. indkomne
forslag meddeles medlemmerne forud for generalforsamlingen.
Ole Olsen opfordrede til, at
NFK gør mere opmærksom på
sin eksistens.
Niels Møller lukkede generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden.
Asger takkede Niels Møller
for styringen af generalforsamlingen. Da Asger netop
har rundet et skarpt hjørne,
13
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bød han i den anledning på øl
og pølser.
Gorm Larsen

Sømandskab
Den bli´r aldrig steward
som brækker sig til luvart

SDS HOLSTEBRO
GARTNERIVEJ 20,
DK-7500 HOLSTEBRO
Tlf.nr.: 76153490
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FRA DE GAMLE FÆRGESTEDER
Del 4 ud af 5
Redigeret efter HENRY E. PEDERSEN af Asger Brodersen

Se del 1 i september nummer 2018
Del 2 i december nummeret 2018
Del 3 i april nummeret 2020

Sydthy og Thyholm
I Sydthy og på Thyholm var der
tidligere adskillige færgesteder. De
fleste havde dog kun lokal betydning.
Størsteparten af disse færgerier er nu
nedlagt. Den eneste tilbageværende
er overfarten ved Næssund
mellem Mors og Thy, der blev
privatiseret i 2016. Tidligere var der
en primitiv færge fra Jegindø til Mors,
som ejedes og opretholdtes af
postvæsenet. Sejladsen foregik med
en mindre motorfærge og motorbåd.
Dette færgested hørte til de ældste
på egnen. Denne færgedrift findes
nævnt langt tilbage i tiden, specielt
når bønder skulle betale deres
kongelige skattekorn.

Tiden forud for Thybanens åbning i
1882 var sejladsen på Limfjorden af
langt større betydning for de enkelte
lokaliteter, end tilfældet er nu. Der
fandtes mindre overfartssteder ved
de store handelspladser ved Dover
odde og Tambohus. Af disse var
overfarten fra Doverodde til Boddum
vel den mindste, men de har
utvivlsomt haft en stor betydning
dengang da Doverodde var en
betydelig
handelsplads,
hvor
dampskibene lagde til kaj. Da var der
et rigt pulserede liv i de store
pakhuse, der nu ligger stille tilbage
som et minde om en svunden
storhedstid.

Doverodde Købmandsgård i dag
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Ser man på et kort over det sydlige
Thy, hvor Boddum skyder sig ud som
en halvø, undrer det ikke, at beboerne her i området i udstrakt grad
benyttede sig af færgefarten i samkvemmet med de omkringliggende
egne. Med jembanens åbning fik
Doverodde sit dødsstød, som
handelsplads, og med anlægget af
dæmningen fra Doverodde til
Boddum blev den daværende færgeforbindelse nedlagt.
Foruden færgeforbindelsen til
Doverodde, fandtes der også en
overfart fra Boddum til Graugaard på
Thyholm. På denne måde sparede
man den lange omvej ud over Draget
til Thyholm. Denne færge var dog
noget primitiv. Færgehuset var
beliggende på Thyholm, hvorfra
færgen på Boddumsiden måtte
tilkaldes ved hjælp af en stage med et
bræt
på.
Dette
var
en
fremgangsmåde, var dog velkendt fra
mange andre færgesteder. Men i
dårligt vejr var det meget besværligt

at få kontakt til færgemanden på den
anden side. Dette har uden tvivl fra
Boddumboeme givet anledning til
megen irritation og ukvemsord til de
skiftende færgemænd, når de gik
frysende og ventede på den øde
Strand.
Sådan som forholdene udviklede
sig ved Doverodde, sådan gik det
også den gamle handelsplads og
færgestedet ved Tambohus. Gennem
umindelige tider har der fundet en
overfart sted herfra til Jegindø.
Tambohuse var anløbsplads for flere
af de smådampere, der besejlede
Limfjorden, men også denne
handelspladsen blev slået ud af
jernbanen.
Med
anlægget
af
dæmningen til Jegindø forsvandt også
den gamle færge, hvor overfarten ved
forrige århundredskifte kostede 25
øre for en enkelt person, var man
flere i Selskabet kostede det kun 20
øre, og så ventede man gerne ved
færgestedet for at spare femøren.

Færgefolkene på Tambohuse – Jegindø overfarten
16
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Her var der også en privilegeret kro
som stadig eksisterer, og det er den
eneste tilbageværende privilegerede
færgekro i Thy. Kroen er meget
berømt for sine gode åleretter, den er

derfor et velbesøgt sted for turister,
der her får en sidste fornemmelse af
det rige og pulserende liv, der førhen
har været sig på stedet.

Tambohuse Kro i dag
Jegindøboernes forbindelse til
omverdenen indskrænkede sig ikke
blot til færgeforbindelsen til Thy. Fra
ældgammel tid hørte Jegindø under
Kronen, og i Valdemars Jordebog
nævnes, at der fandtes et kongeligt
Hus på øen, der senere blev lagt
under Ørum og i begyndelsen af det
17. århundrede under Herregården
Lund på Mors. På denne tid
eksisterede der en færgeforbindelse

fra Bøløre Odde på Jegindø til Hesterodde på Mors. Jegindøboeren ikke
benyttede ikke frivilligt denne overfart dengang, for da var rejsen over
vandet ensbetydende med hoveriarbejde på herregården ovre på
Mors. Da hoveriet blev ophævet blev
denne rute dog stadig opretholdt,
men nu til mere fredelige ærinder.
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Der hvor færgeoverfarterne ikke
havde nogen anløbsplads, men lagde
til ved den åbne strand, foregik flere
færgeoverfarter på en yderst primitiv
måde helt frem til slutingen af 1800tallet. Det var ofte omgivet af en vis
romantik, når den stærke færgemand
måtte tage passagererne på
skuldrene og bære dem ombord i den
lille sejl- eller robåd. Senere kom
færgeoverfarten under mere faste

former og blev monopoliseret. Selv
om sejladsen stadig skete med
sejlbåde, var det en stor hjælp, at der
blev anlagt små Anløbsbroer, hvor
den primitive færge tørskoet kunne
tage passagerer og gods ombord.
Afsluttes i næste nummer

Lua
18
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Fjordens Dag 2020
Vi skriver første februar – dagen før
kyndelmisse, midvinter. Men hvor
bliver vinteren af? Indtil nu har det
mest af alt mindet om efterår. Regn
og rusk, hverken frost eller sne, og
solen har vi kun set meget lidt til.
Men lige i dag viser solen sig glimtvis
mellem de jagende skyer, det er lige
til at blive i godt humør af! Idet jeg
står ud af bilen fanger øret nogle
regelmæssige dunk. Undervejs gennem bådehallen forstærkes lyden,
og der uden for porten står vores
encylindrede Skagen motor og sender
hyggelige røgringe ovenud. Sikke en
velkomst!
Der er over en halv time til mødets
begyndelse, men vore gæster er så
småt ved at indfinde sig. På den gode
stemning fornemmer man, at det er
gamle venner, der mødes.

sømandskab.
Sejlende fællesskaber med
kulturarven som fundament.
 Maritime Stævner, hvor man
mødes på vandet og sejler
kapsejlads ”til døden”.
 Maritime
Bevaringsfællesskaber – store steder med
mange mindre ”øer” imellem.
 Immateriel kulturarv – alt det
der er i hovederne på håndværkerne, kunnen og viden.
Der er opnået stærke resultater i
bevarelsen af den maritime kulturarv.
Men fremtiden byder på udfordringer, siger Anders med et blik ud over
forsamlingens grånende hoveder.
Anders fortsætter sit indlæg med
eksempler på maritime miljøer. Det
drejer sig bl.a. om havneanlæg, pakhuse, små ophalerspil, færgelejer,
færgekroer, beddinger, redskabsskure og offentlige administrationsbygninger.


Efterhånden samles vi om bordene
i frokoststuen, og klokken 10 slår
Asger på klokken og byder
velkommen. Den hyggelige snak
fortsætter over kaffen, rundstykkerne
og en lille skarp.
Første programpunkt er foredrag /
oplæg om bevarelsen af den maritime kulturarv ved Anders Bloksgaard
fra Limfjordsmuseet.
Anders gør rede for sine synspunkter ud fra nogle overskrifter:

Mange er forsvundet, andre er truede, men en del er det lykkedes at
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bevare. Ofte med et nyt indhold. Og
her pointerer Anders at ”Det er
vigtigt at anerkende, at behov og
formål ændrer sig med tiden”.
Anders nævner en del eksempler
på bevaring med ændret anvendelse.
Lodshuset i Løgstør rummer i dag
havnefogedkontor og lokale for red-ningsvæsnet. Et træhus, som tidligere
var fiskehandel, huser nu et galleri og
i Æ Fywerhus på Jegindø er indrettet
maritimt museum. Lykkes det ikke at
bevare, er det vigtigt i tide at dokumentere det, som forsvinder.
Man vil ofte opleve, at der både
kan være kommunal- og privatøkonomiske interesser at kæmpe imod i
bevaringssager. Her pointerer Anders,
at kontor- og boligbyggeri på havnene
er den rene ”miljøgift”.
I bevaringssager er det vigtigt at
alliere sig med andre, som kan have
interesse i, at en bygning ikke forsvinder eller at et havneareal ikke inddrages til et formål, som er fremmed
for det maritime miljø.
Under overskriften ”Samarbejdspartnere – hvem kan hjælpe med at
bevare” opstillede Anders en liste i
prioriteret rækkefølge:
 Embedsmænd
 Politikere
 Museer
 Andre Organisationer
 Folkeligt engagement.

Man skal slå på fakta og dokumentation – ikke ”kun” på følelser. Man
skal respektere myndighedernes

kommandoveje. Man skal tænke i
funktioner:
1. Bevare funktioner
2. Lignende funktioner
3. Andre funktioner.
Og så skal man være klar over at Ting Tager Tid.
Asger takker Anders for et sagligt
og kompetent foredrag, og forsamlingen kvitterer med applaus.
Ole Olsen fortæller løgstørfolkene,
at han har noget, han gerne vil give
dem. Ole forsvinder ud bagved og
vender tilbage med en gammen
bådshage, som han overrækker Jacob
fra Løgstør. Jacob står i spidsen for
restaureringen af penalhuset Nora.
”Værsgo´ Jacob, her har du Noras
originale bådshage.”
Herefter trækker vi ud i bådehallen
for at strække ben, kigge og snakke –
og naturligvis startes Skagenmotoren
op igen efter at glødehovedet er
varmet godt og grundigt. Motorens
taktfaste dunken kan så akkompagnere min undren over, at så
mange kilo motor kun yder 8 hestekræfter. Men de er til gengæld hjemme alle sammen og virkeligt seje!
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Lille Skagen
Snart kalder en forjættende
klokkeringning os ind til Pigernes
(Struer Smørrebrød) velsmagende og
nærende gule ærter med medister,
kogt flæsk, rugbrød og rødbeder.
Lækkert!
Efter middagen træder Kim
Schmidt fra Undervandsgruppen sammen med sønnen Anders frem på
scenen.
Kim leverer et interessant og
muntert foredrag om nogle af de
talrige vragfund, han har været med

til i de danske farvande. Kim fortæller
levende om de mange vragfund og
krydrer beretningerne med billeder
og små videosekvenser. Vi hører om
1. linjeskibene Defence og Sct.
George.
2. om den tyske ubåd U20, der med
sin sænkning af passagerskibet
Lusitania drog USA ind i første
verdenskrig og 3. om eftersøgningen af Chr. IVs
krigskasse fra svenskekrigene, som
siges at ligge på bunden af Stilling Sø.
Blandt de mere kuriøse vrag hører
21
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vi om ”Dukkeskibet” ud for høfde Q
på den jyske vestkyst. Skibet indeholdt en stor mængde porcelænsdukkehoveder, en større mængde
blybarer og 4 millioner skrivegrifler!
Blybarerne sælges for 3,50 kr. pr. kilo
og dukkehovederne køber Lego for
40.000 kr.
Skrivegriflerne kunne have været
solgt for 10 kr. pr. styk, men de blev
ikke bjærget. Skibet brasede sammen
efter, at blyet var hentet op!
Kim fortæller humoristisk om Gert
Normanns første dykkerskib - Lodsen,
hvis eneste bekvemmelighed var den
dejlige varme motoren gav i maskin-

rummet. Man var for øvrigt nær
forlist med Lodsen - Gert lod ikke
andre betjene motoren! En dag, hvor
Gert selv dykkede fra skibet og
således ikke var der til at starte
motoren,
sprang
ankertrossen.
Lodsen drev ind mod høfde 42.
Redningsbåden i Thyborøn blev kaldt
til assistance. Men heldigvis lykkedes
det besætningen at få startet
motoren i allersidste øjeblik, og
skibet blev reddet. Lodsen blev
senere overdraget NFK mod betaling
af 1 krone!

Aftentur med Loden
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Model af Prins Friederik
Som rosinen i pølseenden beretter
Kim levende om fundet af vraget af
det danske orlogsskib Printz Friederich. Skibet strandede på Kobberrunden sydøst for Læsø i september
1780. Printz Friederich var et meget
smukt skib udsmykket med fantastiske billedskærerarbejder. Det var
bestykket med 72 kanoner og blev
ført af en 667 mand stor besætning.
Mellem 8 og 10 af besætningen

mistede livet ved forliset.
forliste skib. Men så i august 2018 gav
vedholdenheden endelig resultat.
Efter 10 års søgen blev vraget af
Printz Friederich fundet og skibets
identitet fastslået ud fra nogle
genstande, som man bjærgede.
Nyheden om Printz Friederich gik
verdenspressen rundt, og Kim
Schmidt regner fundet som sit hidtil
23
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største resultat
dykkertid.

i

sin

40-årige

Efter Kims spændende foredrag er
tiden så fremskreden, at man vælger
at korte punktet ”Vandet Rundt”
ned til en hurtig runde:
Træskibssammenslutningen: Efter
flere års arbejde er en fællesnordisk
ansøgning sendt til UNESCO. Der
ansøges om at få den nordiske
klinkbygningstradition
sat
på
UNESCOS verdensarvsliste.
Ansøgningen gælder både det imaterielle og det immaterielle i klinkbygnin-gen. Pinsestævnet 2020 er i
Aalborg. Man opfordres til at komme
med sine smukke joller. På nettet og i
TS-bladet bringes en aktivitetskalender. Man opfordres til at
indmelde
sine
aktiviteter
til
kalenderen. Man vil også gerne have
gode historier til bladet.
Hanherred Havbåde: Er langt med
bygningen af en kystfiskekutter til
fiskeri fra stranden. Men salgsbetingelserne er mindre gode pga. ned-

gang i fiskeriet.
Løgstør: Penalhuset Nora, oprindelig
fra Venø, er under restaurering.
Motoren er færdig, og nu er man i
gang med træværket. Under restaurering er også ålborgjollen Gråbjørn
og Sjægten Åse. Man arbejder på at
få et frivillighedsmiljø omkring smakker og sjægte op at stå. Man vil
forsøge at genoplive traditionen med
smakkestævnerne.
Nykøbing: Et bådelaug er under
opstart.
Hjarbæk: Man arbejder på en kampagne for at få skaffet besætninger til
ledige sjægte. Det 44. VM finder sted
i weekenden 14.-15. august.
Sommerturen sammen med Ringkøbing Smakkelaug i uge 28. går til
Genner Bugt. Turen er åben for
tilmelding. Lørdag efter VM er der
smakkestævne i Norge.
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Fur: Havbåden Frigg har gennem-gået
en komplet restaurering. Noatun
af Thisted har de sidste 4 år gennemgået en gennemgribende restaurering. Fur har fået sejlmagerværksted – Maria fra Sejlloftet i Struer.
Niels Harborg får nu tid til tiltrængte
reparationer af sin egen båd, Lappedykkeren.

Venøsund: Den gamle træfærge
fungerer som nødfærge og har lige
været på arbejde som sådan. Færgen
bruges til kortere sejlture med
passagerer i Limfjorden. Der er planer
om en sommertur Venø Havn –
Oddesund Nord – Jegindø Havn med
frokost ombord. Frokosten vil bestå
af feltrationer.

Oddesund Nord: Har modtaget 1,2
millioner fra Realdania til restaurering
af Kørestalden/Tjærestedet.

Lemvig: Lemvig Havn er ved at være
færdigrenoveret. Kom og se, hvor fin
den er blevet.

NFK: Slår til lyd for oprettelse af en
fælles aktivitetskalender for hele
”Vandet Rundt”. Det foreslås, at
Limfjordsmuseet bliver kalenderens
tovholder. NFK indbyder til Venø
Rundt med start i Struer som i gamle
dage.

Ribe: Arbejder på at få gang i
smakkesejladsen igen. Arbejder sammen med Fanø og Mandø. En engangs båd er bygget sammen med
Vidåfolkene.
Gorm
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Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage

Lua – Fladbundet pram

Bjørn Barfod

Tlf.nr. 2345 9337

Klaus Zahle

Bitten – 12½-kvmmeter krysser

Madam Blå

Ole Bjerre

Ole Olsen

Tlf.nr. 2343 7416

Havfruen – Limfjordsbåd gaffelrigget

Malik - Knarr

Eivind Jensen

Ole Olsen

Tlf.nr. 5241 9615

Helene – International 5-meter

Mjølner - Sjægt

Jens Stausholm

Gorm Larsen

Tlf.nr. 6055 7427

Ingeborg Munch - Limfjordsbåd

Pia - Spidsgatter

Mark Benton

Dan Poulsen

Tlf.nr. 4274 1193

Tlf.nr. 2142 9281

Tlf.nr. 4079 2961

Tlf.nr. 4079 2961

Tlf.nr. 6126 4327

Tlf.nr. 5183 9422

Julie Petersen - Limfjordsbåd

Sofie - Sjægt

Jan Paarlberg

John Fulling Petersen Tlf.nr. 4234 9684

Tlf.nr. 2860 9626

Jørgen – Norsk pram
Henning Dahlgaard

Svend – Fladbundet pram / kaag
Tlf.nr. 2386 5655

Ole Olsen

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
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Tlf.nr. 4079 2961
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