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1. juli – 1. aug.
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31

Tor.

5. aug.
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Sommerferie
Første aftensejlads efter
sommerferien
Første formiddagssejlads efter
sommerferien
Udflugtssejlads til Oddesund Aflyst - manglende tilslutning
Sansefestival – Vi sætter signalflag

*

18.30 - 21:00
09.00 – 12.00
09.00 
09.00 – 16.00

Der er VM i sjægtesejlads i Hjarbæk
Se på hjemmesiden Aktuelt  Arrangementer

Klargøring til Limfjorden Rundt
Sejladsaften
Paradesejlads i havnen
Ons. 15. sept. Modtagelse af Limfjorden Rundt.
Åbent hus i NFK
Uddeling af rundstykker
Tor.
16. sept. Skippermøde
Oprydning
Tor.
7. okt. Vi tager bådene af vandet *
18. – 22. okt.
Efterårsferie
Foredrag om Alvilda ved Jørgen
Tir.
9. nov. Christian. –
Et samarbejde med Museet
Tir.
7. dec. Julefrokost
23. dec. – 4. jan.
Juleferie
Tir.
4. jan. 1. klubaften efter juleferien
Tor.
6. jan. 1. klubformiddag efter juleferien
Lør.
5. feb. Fjordens Dag *
Tir.

Klokken

14. sept.

09.00 – 12.00
18.30 – 21:00
13.00 – 15.00
13.00 – 1.00
13.00 – 18.00
07.00
08.00
09.00 – 12.00
08.00 – 12.00

19.00 – 21.00
18.00 – 22.00
19.00 – 21.00
9.00 – 12.00
9.30 – 15.00

Nærmere program følger senere på hjemmeside
Hvor andet ikke er angivet er klubdage tirsdag og torsdag.
Vinter- og forårskalenderen kommer i decembernummeret
Ret til ændringer forbeholdes

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Formandens klumme august 2021
Lys og mørke
Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!
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.

Jakob Knudsen 1891

Med dette digt af Jacob Knudsen vil jeg gerne causere
lidt over temaet lys og mørke.
Mørket løber ingen steder. Mørket breder sig ikke ud fra
sit eget rum, det bliver, hvor det er.
Men lyset derimod kan sprede sig ind i mørket og give liv
og sprede glæde til en salig jubel, efter at alt har været
tyst. Vi kender alle udtrykket – lysindfald gennem en dør
eller et vindue. Et andet udtryk er – han har et lyst sind
modsat ham, der går rundt i formørkede tanker.
Ja, lyset varsler heldigvis nye tider. Coronaens mørke tid
er ved at være ovre. Den har holdt os indespærret i over
et år, som var vi i et mørke. Men nu er vi heldigvis
kommet over på den lyse side igen. Vores aktiviteter i
NFK kan vi heldigvis dyrke for fuld udblæsning.
Det har været en hektisk sommer. Vi fik sat bådene i
vandet – men det kolde vejr i maj animerede ikke just til
sejladser på vandet. Men der var jo også nok at tage sig
til i værkestederne. Heldigvis blev sommeren god med
mange solskinstimer og god varme, hvor vi har fået
sejlet lidt.
Asger Brodersen
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Nyt fra bestyrelsen
Kære alle
Så er vi i gang igen efter en lang pause med Covid-19 hængende over hovedet og
her til sidst en lang sommerferie.
Bestyrelsen glæder sig til at se jer alle igen.
Siden sidste medlemsblad har vi afviklet nedenstående:
Søsætning af NFKs både 6. maj 2021
Det lykkedes af få de fleste både i vandet på trods af coronaen. De ligger nu fint
og pynter i Træskibshavnen.
Struer Bugt Kapsejlads 12. juni 2021
Vi besluttede os for at gennemføre årets store begivenhed - Struer Bugt
Kapsejlads. Vi havde længe set frem til dagen nu, da den blev aflyst året før på
grund af Covid-19-situationen. Restriktionerne var heldigvis blevet lempet så
meget, at vi kunne gennemføre sejladsen.
Vejrudsigten var dog ikke for god. Der var varslet tiltagende vind 9 - 15 m/s i
løbet af dagen. Vi satsede på at afvikle 1. sejlads, og så ville vi se tiden an. 5 både
gjorde sig klar til start. Der var flere af de tilmeldte både, der meldte fra, da de
var nervøse for grejet på bådene i den hårde vind.
Den første start gik kl. 10:30. Umiddelbart før starten måtte Ingeborg Munch
udgå. Den knækkede masten i den kraftige vind og hårde sø. De øvrige 4 både
gennemførte hele første sejlads i et forrygende tempo.
Under sejladsen tog vinden mere og mere til, så derfor besluttede vi at aflyse
resten af dagens sejladser. Vi måtte i sandhed erkende, at blæsten går frisk (ja
nærmest vildt) over Limfjordens vande. Alt dette til trods var humøret højt, og
der var god tid til at snakke med hinanden og de forbipasserende tilskuere.
Efter en hyggelig frokost og snak i Træskibshavnen, tog vi hen i Fjordkulturen for
at få en kop kaffe og en hindbærsnitte, inden middagen kl. 18:00. Det var rigtig
rart igen at kunne samles i vores dejlige klublokaler.

SDS HOLSTEBRO
GARTNERIVEJ 20,
DK-7500 HOLSTEBRO
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Udstilling i Brobuerne
Nordvestjysk Fjordkultur har haft en udstilling om ”Fjordkulturen i den vestlige
del af Limfjorden” under brobuerne. Udstillingen omhandlede bådbyggeri,
billeder fra den gamle Struer Havn, fiskeri og sejlmagerarbejde. Endvidere var
der modeller af, hvordan vi i Nordvestjysk Fjordkultur gerne ser, at Østkajen
(Kulturøen) bliver udnyttet i fremtiden. Udstillingen var bemandet hver lørdag,
men besøgstallet var minimalt som forventeligt.
Lørdagsaktiviteter på havnen i sommer: Vi deltog hver lørdag i sommerferien i
sommeraktiviteter på havnen sammen med Autogalleriet og Havneensemblet.
Det var meget hyggeligt, men udbyttet stod ikke mål med indsatsen. Der kom
simpelthen for få mennesker. Næste år vil vi hellere lave aktiviteter i vore egne
lokaler en lørdag i juli.
Karavanen – Visioner fra Vandkanten: Der foregik simpelthen for lidt fra
Karavanens side. Vi skal tænke os meget om for at deltage i lignende en anden
gang.
Sommertur til Oddesund Nord Havn: Arrangementet blev desværre aflyst, da
der var for få tilmeldte.
VM i H-bådssejlads: Vi deltog i en paradesejlads fredag d. 13. august i
forbindelse med Sejlklubbens afvikling af VM i H-bådssejlads.
Ændringer i organisation og tovholdere: Vi
foretager løbende ændringer i organisationen
og tovholderne på bådene. Følg med på vores
hjemmeside – www.nordvestjyskfjordkultur.dk

På NFKs vegne
Bestyrelsen
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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2021
Struer d. 1. juni 2021
Det er underligt her at skulle aflægge
Fjordkulturens beretning 2021. Vi har

stort set ingen fælles aktiviteter haft
siden den sidste generalforsamling
den 11. august 2020.

…..ooooo000ooooo…..
Hverdagen
Hverdagen: Vores fælles hverdage
har været lukket helt ned. Dog har en
ihærdig kerne mødtes i privat regi i
bobler á 3 – 5 personer.
Renovering og nybygning: Vi er stadig
i gang med en større renovering af
Piratjollen KaJo og rekonstruktionen
af 12½ – meteren Bitten. Dette
arbejde foregår i isolerede bobler i
den vestre ende af bådhallen.
Ung bådbygger: På grund af covid-19
restriktionerne er struerdrengen
Jason Dancke strandet i Danmark.
Han er ellers i gang med en
bådebyggeruddannelse hos T. Nielsen
i Gloucester - England. Men han har
på grund af Covid-19 restriktionerne i
England fået indrejseforbud. Han
spurgte derfor, om han måtte komme
ned i Nordvestjysk Fjordkultur og
bygge en båd, så han kunne holde
sine færdigheder vedlige. Det sagde
vi selvfølgelig ja til.

Det sociale: Det har for mange været
svært ikke at kunne komme ned forbi
Fjordkulturen for at få den daglige
passiar. Men det er heldigvis lettet
nu, hvor vi må mødes op til 50 mand
indendørs.
Organisation: Det har været meget
vanskeligt for bestyrelsen at holde
bestyrelsesarbejdet kørende med de
mange restriktioner, vi har skullet
leve op til. Korrespondance fra vores
samarbejdspartnere har jo ikke ligget
stille - tværtimod. Mere om det senere. Derfor har vi afholdt de allermest
nødvendige møder for at holde
skuden flot.
Hjemmesiden: Hjemmesiden har af
gode grunde ligget lidt stille i denne
her periode. Der har ikke været så
mange aktiviteter at skrive om. Men
det bedrer sig forhåbentlig nu. Husk man kan altid finde de fleste
oplysninger, man har brug for, på
hjemmesiden. Så brug den flittigt. Det
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lyder lidt som et paradoks, nu hvor
den har ligget mere eller mindre
stille, men alligevel
Medlemsbladet:
Der er udkommet medlemsblad både
i august, december og april. Men
husk - indholdet er vi alle ansvarlige
for. Så har I indlæg til bladet, så send
det ind til Asger i en word-udgave.
Sidste frist for indlæg til klubbladet er
stadig: 1. april, 1. august og 15.
november hvert år. Som noget nyt
har vi med aprilnummeret indført en
cykelbudsordning. Medlemskredsen
er delt op i en række lokaleområder,
hvor de respektive cykelbude afleverer medlemsbladene i de respektive postkasser. Det sparer vi en hel
del porto på. Men ikke nok med det,
så er vi sikre på, at alle medlemmer
får bladene nogenlunde samtidigt.
Erfaringer med ordningen modtages
gerne.
Struer Havns udvikling: Kontakten til
Struer Kommune omkring de nye
havneplaner har været vanskelig på
det sidste. De ansatte på området i
kommunen har været sendt hjem på
hjemmearbejde en stor del af tiden.
Havnemodel: Ole Olsen tog initiativ til
at bygge en model ud fra de ideer
selv har, men som vi som forening
gerne ser på havnearealet. Denne
model er blevet præsenteret for
Tekniskdirektør for Struer Kommune
Jacob Bisgaard og Havnechefen
Torben Strømgaard.

De var begge meget imponerede over
den virkning den tredimensionelle
model har for forståelsen af vore
ideer for området. Den nye model er
sammen med den gamle model over
Træskibshavnen nogle gode arbejdsmodeller. Torben Strømgaard spurgte
Ole, om han kunne få en tilsvarende
arbejdsmodel over promenadehavnen. Det har han derefter fået.
Udstilling: Vi har fået lov til at lave en
udstilling om fjordkulturen i den
vestlige del af Limfjorden. Vi har lånt
en af de lukkede brobuer i juli måned.
Her vil modellerne selvfølgelig indgå.
Er der nogen, der har lyst til at være
med til at få udstillingen op at stå, så
siger man bare til.
Dialogen med Struer Museum om
bevaringen af de gamle bygninger på
havnen er også på vågeblus, da
museet også har været lukket ned.
Forespørgsler og nye tiltag i 2021:
Vi får flere og flere henvendelser om
at være med i diverse arrangementer.
Folk udefra kan se det unikke ved
Træskibshavnen og NFK. Der er en
række arrangementer på bedding.
Geopark Vestjylland er blevet forhåndsgodkendt af UNESCO. Vi er
stadig med som samarbejdspartnere.
Det vil sige vi kan få kommunikeret
vores arrangementer ud vi Geoparkens kommunikationssystem.
Udstilling / event om Struer by–havn:
Vi har blandt andet haft besøg af et
par studerende fra Arkitektskolen i
9
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Ålborg. De vil gerne have os med til
en udstilling / event om Struer by –
havn. Det finder sted på lørdag d. 5.
juni. Arrangementet er et led i deres
eksamensprojekt. Er der nogen der vil
hjælpe med vores udstilling på
lørdag? Endeligt program kommer på
torsdag.
Struer Tracks: Vi har også haft besøg
både fysisk og virtuelt med at par
lydkunstnere skal lave nogle lydinstallationer i august omkring Træskibshavnen. Vi har lovet at hjælpe
med nogle skoleprojekter i en dag i
august. Her må man også gerne
tilbyde sin hjælp. Vi får det endelige
program i august
Struer Bugt Kapsejlads: Vi vil igen i år
invitere til Struer Bugt Kapsejlads
lørdag den 12. juni. Husk at få jer
meldt til.
Genforeningsfest: 15. juni har vi
tilbudt at servere pølser og brød på
havnen ved kranen. Samtidig holder
vi åbent hus. Vi får programmet helt
på plads torsdag formiddag.
Kulturkaravanen: Struer får besøg af
kulturkaravanen d. 26. juni kl. 11.00.
Kulturkaravanen- “Visioner fra Vandkanten” der er en teaterrejse i
hestevogne langs Danmarks vandkant
fra sydøst til nordvest. De skal spille
teater på Biblioteket. De har spurgt,
om vi vil sejle dem til Oddesund ved
middagstid, da det vil passe rigtig fint
ind i deres koncept. Det har vi sagt ja
til. Er der nogen der vil sejle med i
sjægte eller kølbåde?

Aktive dage på havnen – Aktive
lørdage finder igen i år sted på
havnen. Første gang er d. 26. juni. Vi
holder dog ikke åbent hus i Fjordkulturen mere end mellem 13 – 15. Vi
vil prøve at flytte nogle aktiviteter for
børn henne på havnen i stedet for.
Også her har vi brug for nogle
frivillige, der har lyst til at komme og
være med.
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 sommer.
WM i H-både: Vi har en aftale med
Sejlklubben om at lave en
præsentationssejlads med vores både
fredag d. 13. august kl. 15.00. Vi sejler
ud i Struer Bugt og tager imod de
konkurrerende både. Vi håber, at
mange af vores både vil deltage i
arrangementer. Nærmere program
følger
Maritim husflid: Det er endnu ikke
lykkedes at få skubbet klubarbejdet
med den maritime husflid i gang.
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.
Bord-/bænke: Vi har her i maj hjulpet
Havnen med at få fremstillet nogle
nye bord-/bænksæt til hele havneområdet.
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Arrangementer
Her følger en opgørelse over alle de
arrangementer, der har fundet sted
siden sidste generalforsamling.
Et mere fyldigt referat af alle arrangementerne kan ses på hjemmesiden.
Foredrag: Der har ingen foredrag eller
normale fælles arrangementer været
siden sidste generalforsamling.
Og dog VM i sjægtesejlads: Det blev aflyst
Limfjorden Rundt 2020: Limfjorden
Rundt 2020 blev en meget anderledes
tur på grund af Corona pandemien. I
marts måned var udsigterne til at
Limfjorden Rundt ville blive til noget
meget små. Kapsejladserne for de
smukke gamle skuder blev aflyst på
stribe landet over. Mange skippere
pressede på overfor løbsledelsen:
”Vi vil sejle Limfjorden Rundt” i år.
Niels Sohn fik aftalt arrangementet
med Politiet, så Limfjorden Rundt
kunne gennemføres ud fra en plan B.
Der måtte ikke være åbent skib i
havnene, der måtte ikke holdes store
fester for besætningerne i land, mm..
I Struer besluttede Kommunen, at der
ikke måtte være nogen form for
aktiviteter på havnen med boder,
musik, øltelte, osv..
Selv om der ikke blev reklameret for
Limfjorden Rundt sejladsen, kom der

alligevel rigtig mange mennesker på
havnen, da feltet ud på eftermiddagen kom til Struer onsdag d. 9.
september.
Som sædvanlig skulle besætningerne
bespises med biksemad. Da vi ikke
måtte holde en stor fest, blev det
aftalt med Struer Smørrebrød, at
hvert skib skulle have biksemaden
serveret portionsanrettet, som take
away. Der skal herfra lyde en kæmpe
stor tak til Struer Smørrebrød for
deres store forarbejde. Vi kunne nu
servere biksemad, rødbeder og
rugbrød til hvert skib, så det passede
med antal personer ombord. Det hele
gik over al forventning.
Torsdag morgen havde Super Brugsen
Struer sponsoreret 700 rundstykker,
så der var et rundstykke til alle
besætningsmedlemmerne.
Skippermødet blev holdt i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, hvor
etapepræmierne også blev uddelt, da
al officiel festivitas på havnen dagen
før var aflyst.
Arrangementet bliver som bekendt
hvert år afviklet i et samarbejde
imellem Marilyn Annes Venner og
Nordvestjysk Fjordkultur og Struer
Kommune. Tak for et godt samarbejde.
Bådoptagning d. 1. oktober:
Vejret artede sig planmæssig med
strålende solskin og vindstille. Bådene
var klar til afrigning og blev
roet/sejlet over til kranen, hvor
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masterne blev løsnet og Kristian var
klar ved kranen. NFKs medlemmer og
Kristian leverede teamwork i
verdensklasse. Vi tror ikke at 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.
Julefrokost og Fjordens Dag blev
begge aflyst
Besøg: Vi har ikke haft besøg af større
grupper i år. Men der er kommet
enkelt personer eller smågrupper
forbi.

stag mm. ned fra hylderne i loftet og
på væggene, så også de kunne gøres
færdige. Den 6. maj kl. 8.00 oprandt
så endelig dagen, hvor vi skulle have
vores både i vandet. Desværre var
der nogle af vore både, der på grund
af coronaen ikke nåede at blive
færdige til søsætningen.
Tusind tak til alle for indsatsen i året
2020 - 21. Bestyrelsen håber, at vi alle
kan få lov til at arbejde og sejle i
nogle kontinuerlige perioder 2021 22.
Bestyrelsen 2020 – 21

Søsætning 2021: Torsdag den 29.
april kørte vi de fleste både ud på
pladsen
udenfor
Nordvestjysk
Fjordkultur, så vi kunne få master og
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Referat af ordinær generalforsamling i
Nordvestjysk Fjordkultur 2021
Vi mødtes tirsdag d. 1. juni 2021 kl.
18.00 på Havnevej 6 i Struer.

tuelle afstemninger kan gennemføres
med normal gyldighed”.

Den egentlige generalforsamling
begynder klokken 19.00

2.
Bestyrelsens beretning ved
formanden:
Bestyrelsens beretning, findes i skriftlig form som bilag til nærværende
referat.
Efter den mundtlige beretning konstaterer dirigenten, at formanden har
aflagt en fyldig beretning og herefter
giver han forsamlingen lejlighed til at
stille uddybende spørgsmål. Jan
Paarlberg gør opmærksom på, at der
hersker nogen navneforbistring omkring den årlige kapsejlads i Struer
Bugt. René Maretty slår fast, at
arrangementet i sin nuværende form
hedder Struer Bugt Kapsejlads. På et
spørgsmål om, hvordan det står til
med projektet Oddesund Nord, kan
Bjarne Tingkær oplyse, at foreningen
Oddesund Nord er i gang med restaureringen af garnhus og tjærested.
Dirigenten gør opmærksom på, at
beretningen ikke skal godkendes af
forsamlingen. Forsamlingen kvitterer
for beretningen med applaus.

Bestyrelsen byder på pølser med
brød og en øl fra klokken 18.00.
Referent: Gorm Larsen
Fremmødte: Bestyrelsen og 42 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent:

Henrik Hvass vælges enstemmigt
og gør opmærksom på, at den
ordinære generalforsamling Iflg.
vedtægterne, skal afholdes inden
udgangen af marts måned. Det har
ikke kunnet lade sig gøre pga.
coronasituationen.
Derfor vedtages følgende af generalforsamlingen, som er foreningens
højeste myndighed: ”Under hensyntagen til, at det ikke har været muligt
at overholde de vedtægtsmæssige
formalia mht. tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, beslutter
generalforsamlingen indledningsvis,
at generalforsamlingen på trods heraf
betragtes som lovlig og beslutningsdygtig. Det vil sige, at valg og even-

3. Godkendelse af regnskabet 2020:
Det reviderede regnskab bliver
gennemgået af kassereren.
Dirigenten takker for gennemgangen
og giver forsamlingen mulighed for at
stille spørgsmål til regnskabet.
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Peder Carlsen spørger til tilskuddet
fra Jysk Energi. Kassereren oplyser, at
han ikke har været opmærksom på, at
han selv skal bede om at få tilskuddet
udbetalt. Derfor vil der nu komme
tilskud for to år.
Regnskabet godkendes med applaus.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår kontingentet til
uforandret 300 kr. og maskinpengene
hævet fra 200 kr. til 300 kr. Forslaget
godkendes efter nogen debat.
5. Indkomne forslag:
Ingen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Asger Brodersen, Bent
Gandrup og Kristian Jeppesen.
Kristian
ønsker
ikke
genvalg.
Bestyrelsen foreslår, at Karsten
Andreasen Indtræder i bestyrelsen.
Genvalg af Asger Brodersen og Bent
Gandrup. Karsten Andreasen vælges.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
På valg er Karsten Andreasen og
Gorm Larsen: Eftersom Karsten er
indtrådt i bestyrelsen foreslår besty-

relsen Jens Stausholm som suppleant.
Jens Stausholm vælges og Gorm Larsen genvælges.
8. Valg af revisor:
Revision Limfjorden genvælges.
9. Eventuelt:
Mogens Pedersen foreslår, at containeren og udearealerne forskønnes.
Bestyrelsen tager forslaget til
efterretning og vil se på det.
Ole Olsen opfordrer til, at alle sørger
for at rydde op. Asger opfordrer til, at
kaffemøderne genoptages, og at man
møder op. Det er på kaffemøderne,
man kan træffe aftaler om oprydning
osv.
Jesper Kruse udtrykker sin tak for den
udviste opmærksomhed ved hans
kone Karins begravelse.
Dirigenten lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
Herefter overlader han ordet til
formanden for de afsluttende
bemærkninger.
Formanden takker for det gode
fremmøde.
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Et nedslag fra en svunden tid

Dampfærgen Valdemar i isvinteren 1954/55

Billedet er et foto af dampfærgen
”Valdemar” i vinterhi i Glyngøre
Havn taget af den unge trafikelev
Bent Fuglsang. Billedet er taget i
isvinteren 1954 / 55 eller 1955 /
56.
Han skriver: Jeg kom til Glyngøre i
slutningen af 1954 direkte fra
Jernbaneskolen i København som
eksamineret trafikelev. Jeg skulle
gå i turskifte med Stationsforstander Reick og Overassistent Nielsen.
Arbejdet på stationen bestod af at
tage vare på jernbanetrafikken på
Sallingbanen og postekspeditionen i Glyngøre. Endvidere fungerede vi som havnefoged for Glyng-

øre Statshavn. Samtidig havde vi
også opsynet med fyret, som
sendte sine røde, hvide og grønne
faner mod nord over Løgstør
Bredning og sydpå ad Sallingsund.
Færgetrafikken mellem Nykøbing
Mors og Glyngøre varetoges af
motorfærgen Morsø. Men med
sin begrænsede maskinkraft måtte den hurtigt opgive at forcere
isen. Passagererne blev i stedet
befordret med bus via Pinen og
Plagen. De små færger sejlede
nærmest i pendulfart for at holde
sejlrenden åben for is.
”Valdemar” var en dampfærge.
Den blev udrustet med 2 jernbanevogne med hver 20 tons kul.
15
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Når ”Valdemar” sad fast i isen trak
man jernbanevognene frem og tilbage på dækket ved hjælp af
dampspillet. Derved kunne man
knække isen i stykker. Nogle
gange var isen dog for tyk, og man
måtte ty til assistancen fra
slæbebåden ”Goliat” fra Ålborg.
Den brød en smal rende, som
”Valdemar” efterfølgende gjorde
bredere. Det var et meget fint
samarbejde.
I ”Valdemars” kølvand så man ofte
sæler. En søndag formiddag, så vi
en stor gråsæl ligge på isen ca.
200 meter nord for færgelejet. Da
der var ophold i togtrafikken,
skyndte min arbejdskammerat Kay
Markdal, som var ivrig jæger, sig
hjem efter riflen og den hvide
overtræksdragt. Han mavede sig

ud over isen og viftede med benene, når sælen nysgerrigt iagttog,
hvad der skete. Pludselig så vi
sælen klappe sammen og var død
på stedet. Den var perfekt ramt
gennem halsen.
Sælen blev transporteret i land på
stationens mælketransportslæde.
Med megen besvær blev den
læsset i toget og kørt til Skive
Nord, hvor den blev afhentet af
nogle grønlændere, som var til
behandling på Krabbesholm Turberkulosesanatorium. Kay Markdal fik skindet retur – kun
nødtørftigt garvet.
Det var noget mere spændende at
arbejde på Glyngøre Station som
yngste mand, end det var et eller
andet sted på Sjælland.
Bent Fuglsang.
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Beretning fra i sejlferie i Limfjorden i Coronasommeren 2020.
Det er efterhånden blevet helt
ufravigeligt, at Arne og jeg i uge
30 fragter vores Ålborgjolle til
Svendborgsund, og deltager i
”Øhavet rundt for smakkesejlere”.

Sammen med Børge og Helle og
deres 27 fods kølbåd Ester og et
andet vennepar, som også sejler i
en glasfiberkølbåd, besluttede vi
os for, at sejle rundt i Limfjorden i
stedet.

Godt halvtreds små og mellemstore sejlbåde, deltager hvert år i
uge 30 i et kulørt og uhøjtideligt
fællesskab med stor passion for
sejlads og hyggelig sommerferie
på de sydfynske småøer.

Vind og vejr ville være afgørende
for, hvorhen turen ville gå.
Arne havde forhørt i Fjordkulturen, om det kunne være muligt,
at låne en lidt større jolle, så vi
kunne følge med plastikbådene.
Og ja, det kunne det, og ”Havfruen” blev så vores sommerferiejolle, med god plads og
overdækning, til at sove under. Så
var det på plads.

Men sidste sommer satte Coronaen det hele på pause, og vi måtte
finde på et alternativ i uge 30. For
vi ville ud at sejle.

På vej
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Vi lagde kursen mod Fur første
dag fra morgenstunden af, og det
gik forrygende med masser af god
vind og solskin. Arne og jeg havde
god tid til at lære Havfruen at
kende. Og hun sejler jo både
stærkt og forrygende, og vi fulgtes
fint med kølbådene. Vi havde en
hyggelig sommeraften på Fur med
grill på Kajen og sejlersnak med

gamle kendinge, som tilfældigvis
også var i havnen.
Arne og jeg skulle sove første nat
under dæk på Havfruen og måtte
konstatere, at når luftmadrassen
først var pustet op, så var der
faktisk ikke ret meget mere plads
tilbage. Men vi fik da sovet, og
vandet var roligt.

Næste dag var målet at komme til Nykøbing
Mors. Vinden var vest og 7 sekundmeter og
det stod på kryds hele vejen. Vi fulgtes nogenlunde ad med de to andre både, og nød en
velsejlende ”Havfrue”.
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I Nykøbing tilbragte vi eftermiddagen med en strøgtur. Og
egentlig skulle vi bare have en kop
kaffe på restaurant ”Holmen ”,
men blev hængende og spiste
dejlig aftensmaden samme sted.
Natten i yderbassinet blev lidt lang
for mig. Med en blanding af
konstant ”kluk kluk”, Arnes
snorken og den evige vuggen i
Havfruen blev det til sidst for
meget for mig. Og jeg tilbragte
resten af natten oppe på kajen
med min luftmadras og sovepose,
så hellere lidt mågeskrig og jeg fik
lidt søvn.
Morgenmaden spiste vi alle
sammen på kajen, inden vi lagde
fra land, og næste havn skulle
være Doverodde. Igen var vinden i
vest og vi måtte krydse.
Ombord på Havfruen havde vi et
søkort, og det studerede vi nøje
undervejs. For vi kan li´, at gå et
langt ben i krydset, og så tæt på
land, det lader sig gøre.
Midt i Sallingsund var der tid nok
til, at jeg kunne sætte mig
ordentlig tilrette på tissespanden,
ifølge fart og kort. Men pludselig
var der ålegræs til begge sider, og
med et stille bump stødte
Havfruen på grund på Nymølle
Sand

Og der sad jeg hjælpeløst med
bukserne nede, og mit i mit
ærinde.
Først da jeg fik tømt spanden, og
halet op i sejlertøjet, kunne jeg
hjælpe en lettere desperat Arne,
som tids nok med store fagter fik
signaleret til båden bag os, at de
skulle få vendt i en fart. Med
stagen og vippen kom båden fri.
Denne oplevelse afholdt os fra, at
gå tættere på land resten af
turen…
Med et ordentligt pust landede vi
sent på eftermiddagen i Doverodde. Den smukkeste, skønneste
lille havn omkranset af Thylands
bløde bakker. Her nød vi igen at
spise aftensmad sammen på
havnen. Og her fik Arne og jeg lyst
til at sove i vores lille medbragte
telt. Det lod sig gøre i Købmandsgårdens have. En tiltrængt
stille og rolig nat, med god plads
og fast grund under luftmadrassen.
En lille front næste formiddag, gav
et par timers regn. Og vi blev
kulturelle og besøgte museet i
Den Gamle Købmandsgård. Det
var interessant, og kan kun
anbefales.
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Efter en let frokost gik vi ombord i
skuderne, og vinden var med os,
og vi skød en god fart hjem til
Struer i solskinvejr. På trods af
Corona fik vi en skøn ferie ud af
det, med gode venner, og masser
af god vind i sejlene. Og vi fik set
noget mere af Limfjorden, end vi
plejer i vores Ålborgjolle.

Arne og jeg vil sige tusind tak til
Fjordkulturen for, at vi fik
fornøjelsen af at sejle i en meget
dejlig jolle.

Kærlig hilsen Arne og Lis
Steffensen
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Friluftsliv og kystkultur ved Limfjorden
Her følger kortbilaget til turbeskrivelsen for småbådssejlads på Limfjorden
Beskrivelsen af ruten Venø Bugt / Kås Bredning ( pkt. 1 – 12 ), blev bragt i forrige
nummer af medlemsbladet. Numrene på kortet referer til beskrivelserne i
artiklen.
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Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage

Lille Løffe – Smakkejolle

Peder Bjerre

Tlf.nr. 29269380

Johannes Albertsen Tlf.nr. 2048 8374

BB-jolle

Lille Skagen - Damjolle

Tovholder følger senere

Egon Rosgaard

Bitten – 12½-kvmmeter krysser

Lodsen - Lodskutter

Ole Bjerre

Mogens Pedersen

Tlf.nr. 2343 7416

Tlf.nr. 2420 3389

Tlf.nr. 2339 1138

Havfruen – Limfjordsbåd gaffelrigget

Lua – Fladbundet pram

Eivind Jensen

Eric Mouritzen

Tlf.nr. 5241 9615

Tlf.nr. 2972 2125

Helene – International 5-meter

Madam - Blå - Damjolle

Jens Stausholm

Vakant

Tlf.nr. 6055 7427

Ingeborg Munch - Limfjordsbåd

Malik - Knarr

Mark Benton

Vakant

Tlf.nr. 4274 1193

Julie Petersen - Limfjordsbåd

Mjølner - Sjægt

Jan Paarlberg

Gorm Larsen

Tlf.nr. 2860 9626

Pia - Spidsgatter

Jørgen – Norsk pram
Henning Dahlgaard

Tlf.nr. 2386 5655

Tlf.nr. 2972 2125

Tlf.nr. 2656 9232

John Fulling Petersen Tlf.nr. 4234 9684

Lasse Øland

Tlf.nr. 2029 2828

Trold - 20 kvm Spidsgatter

Kvasen - Åledrivkvase
Svend Allerslev

Tlf.nr. 5183 9422

Svend – Fladbundet pram / kaag

Kridt – IOD Princess
Kaare Maretty

Dan Poulsen

Sofie - Sjægt

KAJO - Piratjolle
Eric Mouritzen

Tlf.nr. 6126 4327

Tlf.nr. 2063 6511

Tovholder følger senere
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Ingeborg Munch
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