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NFK´s aktivitetskalender
vinter og forår 2022
Uge

Ugedag

Dato

Aktivitet

49
52
1
1

Tir.
7. dec.
22. dec. – 4. jan
Tir.
4. jan.
Tor.
6. jan.

2

Tir.

5
7

Lør.
5. feb.
14. – 20. feb.

10

Tir.

14
15
18

Tir.
5. april
9. – 19. april
Tor.
5. maj

Obs.

*

11. jan.

8. mar.

Julefrokost
Juleferie
1. klubaften efter juleferien
1. klubformiddag efter juleferien
Debataften: En debataften om
visionerne for og arbejdet i NFK.
Fjordens Dag *
Vinterferie
Foredrag om kanalsejlads gennem de europæiske floder ved
Hans Rasmussen.
Generalforsamling
Påskeferie
Søsætning

Klokken
18.00 – 22.00

19.00 – 21.00
09.00 – 12.00
19.00 – 21.00
10.00 – 15.00

19.00 – 21.00
19.00 – 21.00
7.00 – 13.00

Nærmere program følger senere på hjemmeside
I de uger hvor andet ikke er angivet holdes almindelige klubdage
tirsdag og torsdag.
Efterårskalenderen kommer i augustnummeret
Ret til ændringer forbeholdes
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Formandens klumme
december 2021

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.

Den 16. november i år var der kommunalvalg. I den
forbindelse havde vi i NFK allerede den 28. oktober
inviteret til et debatmøde med repræsentanter fra de
opstillede partier. Se omtalen af det på side 21 og 22 her
i bladet. Det blev som omtalt et rigtig godt møde, tak for
det! Men det satte for mig også gang i en række
refleksioner. Disse kan jeg vel bedst udtrykke ved en
række citater, jeg er stødt på efterfølgende.
Aristoteles om politik:
Politik ser ud til at være mesterkunsten - for den inkluderer så mange andre parter, og dens formål er menneskets gode.
Piet Hein: Fantasi er kunsten at se ting, der ikke er
endnu.
Albert Einstein: Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke
alt, der tæller, kan tælles.
Albert Einstein: Gå ikke efter at være en succes, men
efter at skabe værdi for andre.
Peter Plys: Det er klogt at spørge nogen, hvad man leder
efter, før man begynder at lede efter det.
Winston Churchill:
Jo længere tilbage du kan se, desto længere fremad ser
du sandsynligvis.
Winston Churchill: Dette er ikke enden. Det er ikke engang begyndelsen på enden. Men måske, så er det
enden på begyndelsen.
Søren Kierkegaard: Livet er ikke et problem, der skal
løses, men en virkelighed der skal opleves.
Jeg håber, disse citater kan sætte en række tanker i gang
for alle de involverede parter, der skal arbejde med
videre medudviklingen på havnen.
Asger Brodersen
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Fremstilling af teakdæk eller kistebænke etc.

At lægge et teakdæk er et stort arbejde og kræver håndværksmæssig kunnen.
Men man kan nøjes med teak på sæderne i cockpittet. Det er noget nemmere.
lave det helt færdigt inden du
monterer det i båden.
Teak pynter på båden – og så er
Teakliste vil gøre cockpitbænkene
det praktisk.
mere skridsikre, og teak kræver et
minimum af vedligeholdelse. Når
Moderne fugematerialer gør det
teakstavene er blevet vejrbidte og
lettere selv at lægge teak ombord.
grå, kan de friskes op igen med lidt
Det er et stort arbejde at lægge
slibning og evt. olie.
teakstave på et dæk, men man kan
Her er anvendt færdige teaklister
nøjes med at friske cockpittet op med
købt
hos Bowa. De sælger også
teak på bænkene.
færdige teakplydeck – 3 mm teakfinér
Brug noget tid på at gøre cockpittet
på plywood med sorte gummifuger.
flot med teaklister på kistebænkene
Teak indeholder naturlige olier, der
eller lignende. Det ser godt ud og det
beskytter træet effektivt, derfor kan
er behageligere at sidde og ligge på.
træet tåle at være ubehandlet
Tag mål og lav skabeloner, så du kan
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Skitse over arbejdsprocessen

Materialer:
Køber du teakstavene skal du vide de
findes i mange størrelser og tykkelser.
Der er også forskel på fræsningen af
noten. Her nedenunder er der kun
not i den ene side.

forskellige vejrtyper.

Stave med halve noter i begge sider

Stave med not i siden

Men det er bedst, hvis staven har en
halv not i hver side. Det giver en
tættere fuge, når træet arbejder i de

Udover teakstave skal du bruge:
 Plywood plade 4 mm.
 Sikaflex 221 eller 298
 Nottape
 Sikaprimer 290 DC
 Rustfrie skruer
7
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Arbejdsplan:
2: De færdigt købte stave er ca.

45 x 12 mm med en not på 2,5
mm i hver side. Men du kan også
selv fremstille listerne ved hjælp
af rundsav og overfræser.
Underlaget er en 4 mm marinefinér. Der påføres Sikaflex 221
med spartel og teaklisterne
lægges inden Sikaflexen danner
hinde, så læg kun små områder af
gangen. Læg noget tungt oven på.
…o…

Opmåling

1:
Du kan vælge at montere
listerne direkte på kistebænkene
eller dæk.
Eller du kan måle op og lave
skabeloner A for at derefter at
fremstille teakpladerne på værkstedet. Hvis der er mange runde
hjørner
og
skæve
vinkler
anbefales det at lave en skabelon
i pap.
…o…
Stavene fastholdes

Spartling

8

3:
Stavene fastholdes med
skruer, især hvis stavene skal
krumme eller bøje. Der bores
først med propbor på
ca. 10 mm og derefter med
passende på til skruerne. Der skal
en lille smule lim på propperne
inden de sættes i hullerne.
Bagefter fjernes den overskydende del af proppen med et
stemmejern.
…o…
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ne. Dette gøre ved at skære dysen
skråt af en lille smule bredere end
noten – B. Træk patronen stille og
rolig langs noten, så den fyldes
helt.
…o…

Noterne primes

4: Noterne males med Sika
Primer 290 DC med en smal
pensel. Der skal på alle
indvendige sider af noterne. Når
primeren er tør, lægges nottapen
i. Den sikrer, at noterne er tætte,
når teakstavene på grund af
vejliget arbejder.
…o…

Overflødig fugemasse skæres væk

6: Når noterne er hærdet skæres
den overflødige fugemasse væk
med et skarpt stemmejern.
Marinefinér-pladen
med
de
fastlimede teakstave skæres til, så
den passer til målene eller
skabelonen, hvis sådan en er
lavet. Derefter laves kantlisterne
af massive teakstave i en tykkelse
på ca. 16 mm.
…o…

Noterne fyldes med silikone

5: Bruge Sikaflex 290 DC til at
fylde noterne. Det bedste resultat
opnås ved at undgå indesluttet
luft i noter9
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Montering af teakdækket

Afsluttende slibning

7: Teakpladerne monteres på dækket eller i cockpittet. Oven på et lag af
Sikaflex 221 i en afstand fra cockpitsiderne etc., så der er plads til kantlisterne – C hele vejen rundt. Det ser
bedst ud, hvis kantlisterne er samlet
med skrå snit i hjørnerne. Det hele
skrues fast og hullerne proppes.

8: Når fugemasse ved kantlisterne er
tør, slibes det hele med sandpapir i
hånden eller med maskine til teakstavene er glatte og jævne. Da teaken i
cockpittet bruges til t sidde på, kan
det ikke anbefales at det får for
meget olie, da det vil smitte af på
tøjet.

…o…

God arbejdslyst og god fornøjelse.!
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VM i Hjarbæk 20. – 22. august 2021
En af de sidste weekender i
august afholdt Hjarbæk Sjægtelaug sit årlig VM-stævne for
sjægtesejlere.
På konkurrencedagen lørdag bød

Fra Nordvestjysk Fjordkultur
deltog vi 10 mand, hvoraf
halvdelen havde fundet hyre på
andre både. Vi havde ikke selv
nogen både med de-ovre, da vi

vejret på let vind det meste af
dagen. De tre planlagte sejladser
blev afviklet i god ro og orden.
Solen brød for alvor igennem hen
på eftermiddagen, så der var en
rigtig god stemning på kajen og i
bådene.

havde havari på et par både
umiddelbart før stævnet i
Hjarbæk. Og besætningerne på de
øvrige var forhindrede af andre
arrangementer.

En del feltet

SDS HOLSTEBRO
GARTNERIVEJ 20, DK-7500 HOLSTEBRO
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Lodsen

Lodsbåd fra Thyborøn Lodseri 1926
Lodsen er bygget i 1926 som
lodsbåd til Thyborøn Lodseri.
Den har en 2 cylinder Hundested fra
1949 og den motor yder 72 hk.
Lodsen blev i 2002 overdraget til
Nordvestjysk Fjordkultur af dykker
Gert Normann.
Normann brugte Lodsen til de første
dykninger på Sct.
Georg.
Lige nu ( i 2002 ) er der løbende en
større renovering i gang; Lodsen
skal føres tilbage til det udseende
den havde i 1949.

Det gode dykkerskib Lodsen
af Gert Normann Andersen.
Jeg købte fartøjet ”Lodsen” i 1974 af
Farvands-direktoratet ved at afgive
et bud i en luk-ket kuvert. Som
noget af det første lærte jeg, at et
bud al-drig måtte ligge på et lige
beløb, idet der så var risiko for, at
flere ligger på det samme. Jeg gav
derfor et bud på 35.155,- kr. hvilket
resulte-rede i, at vores bud var højeste, men med et forspring på kun
155 kr.
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Det var et rigtig godt køb, som vi fik
utrolig stor
Glæ-de af de næste godt 25 år.
Da vi afhentede fartøjet i Thyborøn,
fik vi en kort instruktion i at starte
motoren af bådføreren ved
Thyborøn Lodseri. Det var en
Hundested motor med to cylindere
med næsten 75 tunge hestekræfter: Først skulle de to snøfte-haner
løsnes, så skulle motoren tørnes, så
stemplet i den agterste cylinder var i
top. Der var et mærke på svinghjulet, som skulle passe med et
tilsvarende mærke på beskyttelsesskærmen.
Derefter skulle der pumpes tre
gange på begge brænd-stofpumper,
så der kom brændstof ind over
begge stempler. Motoren skulle derefter startes med startpatroner,
som lugtede fælt af svovl, når vi
tændte dem ved at stryge dem mod
stryge-delen på metaldåsen med
tændpatronerne.
Når det var sket, skulle patronerne
hurtigt ned på plads i begge
topstykker, der blev skruet godt
fast. Når patronerne havde brændt
ca. 40 sekunder, var glødeskålen
inde i topstykket så varm, at mo-

toren kunne startes med trykluft.
Det foregik ved, at skruen til
håndtaget på den agterste cylinder
blev løsnet, medens man holdt
håndtaget tilbage. Håndtaget blev
så skubbet fremad, medens man
sagde en-og-tyve, hvorefter det blev
trukket tilbage og igen blev spændt
til.
Når trykluften blev lukket ind over
stemplet, gik motoren i gang med et
drøn. Man skulle derefter sikre sig,
at motoren gik på begge cylindre og
at motoren ikke gik baglæns. Hvis
det skete, så passede det ikke med
frem og bak på omstyringshjulet. Så
måtte man presse begge håndtag på
brændstofpumperne ind, til lige før
motoren gik i stå. Herefter skyndte
man sig at
give to hurtige pumpeslag, hvilket
oftest resulterede i, at motoren
vendte og løb den anden vej.
Lykkedes det ikke i første forsøg,
prøvede man bare igen.
På motor, kobling og stævn-rør var
der en række smørekopper og
smøresteder som skulle smøres
inden start og efterfølgende med
bestemte
intervaller,
ligesom
oliestanden i smøreapparatet på si-
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den af motoren skulle tjekkes og
efterfyldes hver time.

75 hk to cylindere Hundested Motor

Til navigationen fandtes der i
styrehuset kun et kompas, og et
gammeldags blink-ekkolod. Det
sidste var en rund skive, der
snurrede rundt, og så var der et
blink ud for den markerede dybde
på skiven, som angav, hvor meget
vand der var under bunden af
skibet.
Det vil sige, at al navigation foregik
med kompas, ur, søkort, lineal og en
trekant.

Ligesom der også var det gamle
ekkolod og VHF-radioen i styrehuset
fra tiden som lodsfartøj.
Således sejlede vi rundt i danske
farvande det første år i næsten alt
slags vejr. Det var utroligt, at det gik
godt, men vi kom hver gang fint
frem til vort bestemmelsessted. Selv
i tyk tåge. Jeg husker, at vi i ny og
næ sejlede ind i en bundgarnspæl,
når det var tåget. Vi havde jo kun en
dybgang på 1,6 meter, så derfor
blev kurserne i tåget vejr ofte lagt
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langs kysterne, godt fri af sejlruterne, hvor risikoen for kollision
var større. På det tidspunkt havde vi
jo ingen radar.
Den største navigationsbedrift, som
vi selv var meget stolte af var, da vi
fra det sydlige Storebælt skulle op til
Hundested i stærk tåge, hvor vi
hverken kunne se land eller de
forbi-sejlende
skibe,
hvis
tågesignaler vi selvfølgelig kunne
høre. Mest nervøse var vi, da vi
passerede storebæltsfærgerne, som
uafbrudt sejlede over bæltet, hvor
vi intet kunne se, men vi kunne høre
både motorstøjen og tågesignalerne
fra færgerne. Vi satte vores lid til, at
de
kunne se os på deres radar og tog
højde for ikke at sejle os
ned.
Vi sejlede hele vejen op gennem
Storebælt op forbi Sjællands Odde,
hvor kursen efter passage af Odden
efter

vor gissede position blev ændret i
retning af anduvnings-bøjen ved
Hundested. Næsten på minuttet
dukkede anduvningsbøjen op i
tågen ud for indløbet til fjorden,
hvorefter kursen blev lagt ind
gennem løbet, og hvor havnemolerne til Hundested havn også
var skjult i tågen lige til det sidste.
Det var sikkert også lidt held, at det
gik så godt, men der var ingen vind
og dermed ingen afdrift af den
grund. Strømmen op gennem Storebælt har måske løbet begge veje i
lige lang tid, da vi tilsyneladende fik
lavet alle kursændringer på det
rigtige tidspunkt og på den rigtige
position. Vi havde kun vores søkort,
ur og kendte vores fart, som vi
dengang vidste, var 7 knob. Endelig
kunne vi med ekkoloddet tjekke, om
vanddybden passede med vor
gissede position i søkortet.

15
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Grunden til, at vi skulle til Hundested, var at motoren skulle have en
overhaling på Hundested Motorfabrik, hvor vi også skulle have nye
stem-pelforinger.

Det var nemmest at sejle om natten
i klart vejr, hvor fyr, lysbøjer og
fyrvinkler hele tiden viste vejen.

Dette var første halvdel af Lodsens historie. Den sidste halvdel kommer i næste
medlemsblad
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Nyt fra bestyrelsen
Bådoptagning: I år tog vi bådene af vandet d. 7. oktober. Dagen gik som
forventet gnidningsfriet. Alle var klar ved havnekranen fra morgenen af. Derefter
gik det slag i slag. Der var endda tid til kaffe og rundstykker ved 9.30-tiden.
Heldigvis havde vi igen i år lånt Eivind Jensens højtryksrenser, så det gik tjept
med af få renset bådene af. Dagen sluttede vanen tro med fælles frokost.

Helene er på vej op af vandet tidlig morgen d. 7. oktober
000
Vinteropbevaring: Vi har været så heldige, at vi har fået en række af vores både
opbevaret ovre under siloen. Det sætter vi megen stor pris på, da det giver
mulighed for mere plads til de både, der kræver en større reparation i
fjordkulturens bådehal. Vi har reserveret pladsen ved døren ind til lakrummet,
som en rotationsplads, så de både der kan nøjes med en mindre overhaling efter
tur kan komme ind på pladsen.
000
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Debatmøde: Nordvestjysk Fjordkultur bød repræsentanter for alle partier i
Struer Kommune til debatmøde. Kandidater for 8 ud af 10 kandidater mødte op.
Temaet for mødet var
Hvordan ser kandidaterne Nordvestjysk Fjordkulturs rolle i forhold
til profilering af Struer Kommune?
Herunder: 1. Havnen, 2. Fredes samling, 3. ”Kulturøen” og Evt.

Panelet ved debatmødet

Vores udspil: Vores udspil til mødet lød:
 Vores består i arbejdet med den sejlende og fjordens kulturarv.
 Vi skaber godt socialt miljø
 Vi er en kulturformidlende forening for byen.
 Vi ser gerne den gamle ”Kulkaj” omdannet til en ”Kulturø” med mulighed
for aktiviteter for alle aldre og grupperinger
 Vi ser Træskibshavnen og pavillonen med krabbebroen på den gamle
mole som et bindeled mellem Lystbådehavnen og ”Kulturøen”.
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Vi vil gerne være med til at trække endnu flere borgere og især turister
ned på havnen.
Vi vil opbygge et arbejdende værksted og en udstilling, der kan illustrere
den tusindårige byggetradition indenfor de klinkbyggede både.
Vi støtter byggeri af attraktive boliger på slagterigrunden.

Det blev et rigtig godt debatmøde, hvor mange ting blev vendt i en god og positiv
atmosfære. Vi siger her en stor tak til politikkerne.
000
Lodsen: Vi har Lodsen på værft oppe hos Niels Harbo på Fur Bådværft. Vi har
været så heldige, at vi har kunnet få Lodsen i i bådehallen hos Niels Harborg hele
november måned. Det har bevirket, at vi nu kan give Lodsen den helt store tur.
Nu glæder vi os til at få den hjem igen og få monteret vinterteltet på den.

Lodsen på vej op på beddingen hos Niels Harborg - Fur Bådeværft

22
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Der er ingen luksus at få Lodsen i dok

Se Lodsens historie på side 12 – 16 her i bladet.
000
Medlemsbladet: Der ved at være ebbe i ”artikelbanken”. Derfor efterlyses der
artikler til medlemsbladet. Det er rart at have et lager af artikler til et helt år.
Derved kan artiklens indhold bedre tilpasses den udgivelses tidspunktet.
Med venlig hilsen – redaktøren
000

2022
Debataften: Vi afsætter klubaftenen tirsdag d. 11. januar 2022 til en debataften
om visionerne og arbejdet i NFK. Mød op til en god samtale om emnet.
000
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Bådenes tovholdere:
Andorinha – Drage
Peder Bjerre

Tlf.nr. 2926 9380

Lille Skagen - Damjolle
Egon Rosgaard

Tlf.nr. 2420 3389

BB-jolle
Tovholder følger senere

Lodsen - Lodskutter
Mogens Pedersen Tlf.nr. 2339 1138

Bitten – 12½-m² krysser
Ole Bjerre

Tlf.nr. 2343 7416

Lua – Fladbundet pram
Eric Mouritzen

Tlf.nr. 2972 2125

Havfruen – Limfjordsbåd
gaffelrigget
Eivind Jensen

Madam - Blå - Damjolle
Tlf.nr. 5241 9615

Vakant

Helene – International 5-meter

Malik - Knarr

Jens Stausholm

Vakant

Tlf.nr. 6055 7427

Ingeborg Munch - Limfjordsbåd

Mjølner - Sjægt

Mark Benton

Gorm Larsen

Tlf.nr. 4274 1193

Julie Petersen - Limfjordsbåd

Pia - Spidsgatter

Jan Paarlberg

Dan Povlsen

Tlf.nr. 2860 9626

Tlf.nr. 6126 4327

Tlf.nr. 5183 9422

Jørgen – Norsk pram

Sofie - Sjægt

Henning Dahlgaard Tlf.nr. 2386 5655

John F.Petersen

KAJO - Piratjolle

Svend – Fladbundet pram / kaag

Eric Mouritzen

Tlf.nr. 2972 2125

Lasse Øland

Tlf.nr. 4234 9684

Tlf.nr. 2029 2828

Kridt – IOD Princess

Trold - 20 m² - Spidsgatter

Kaare Maretty
Tlf.nr. 2656 9232
Kvasen - Åledrivkvase
Svend Allerslev
Tlf.nr. 2063 6511

Tovholder følger senere

Lille Løffe – Smakkejolle
Johannes Albertsen Tlf.nr. 2048 8374
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Nordvestjysk Fjordkultur
Havnevej 6
7600 Struer
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Bestyrelsen:
Formand
Asger Brodersen
Tlf.nr. 6160 1479
asgerbrodersen50@gmail.com
Næstformand
René Maretty Sørensen
Tlf.nr. 4225 5859
rene.maretty@gmail.com
Havn og bådehal

Bestyrelsesmedlem
Bent Gandrup Tlf.nr. 2252 2006
etmenageri@gmail.com
Materialer og maskiner
Karsten Andreasen
Tlf.nr. 2325 3968
kaan@outlook.dk
Billeder og udstillinger
Suppleanter
Jens Stausholm Tlf. nr. 60557427
Jens.stausholm@gmail.com
Havn og bådehal

Kasserer
Anders Røjbæk
Tlf.nr. 2089 4111
anro@altiboxmail.dk
Indkøb

Gorm Larsen
Tlf.nr. 6126 4327
gormstruer@gmail.com
Sekretær

Udvalg:
Hjemmesides Webmaster:
Bente Bagge
Mail: bentebagge@gmail.com

Klubblad:
Klubbladredaktør og layout:
Asger Brodersen
Mail: asgerbrodersen50@gmail.com

Produktion og distribution:
Jørgen Vang
Anders Røjbæk
Fotografer:
Karsten Andreasen
Asger Brodersen med flere...
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Indbydelse og tilmelding til julefrokost:
Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 18.00
Nu kan vi igen invitere dig med evt. ledsager til julefrokost i Nordvestjysk Fjordkultur. Vi glæder os til at se jer alle.
Til dette hyggelige arrangement serveres der en traditionel julefrokostmenu.
Pris 100,- kr. pr. person, som betales på aftenen.
Og så alt det med småt!

DU SKAL SELV MEDBRINGE BESTIK, GLAS OG SERVICE

Bindende tilmelding:
På opslag i Fjordkulturen senest tirsdag den 29. november til –
Gorm Larsen mobil: 6126 43 eller mail: gormstruer@gmail.com
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Program for Fjordens Dag
lørdag d. 5. februar 2022
Program:
10.00
10.30
12.00
12.30
13.15
15.00
OBS:

Velkomst og sang
Morgenkaffe i NFKs klublokaler, Havnevej 6
Vandet Rundt.
Rundvisning i NFKs værksteder og bådehal
Middag: Menuen er gule ærter.
Foredrag om livet på og ved Limfjorden i fordums tid.
Ved Algot Øhlenschlæger
Tak for i dag.
Traditionen tro kan deltagerne medbringe effekter til
stumpemarkedet (foræring, køb, salg, bytte).

Tilmelding: Send SMS til Asger Brodersen på mobil: 6160 1479 eller
send mail til: asgerbrodersen50@gmail.com
Du kan også tilmelde dig på opslaget i klublokalet
Tilmelding senest tirsdag den 25. januar 2022

På NFKs vegne
Bestyrelsen
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Struer d. 18. november 2021

KONTINGENT 2022
Du kan betale kontingent til NFK på nedenstående
Bank konto: 76024052953
Rettidig indbetaling af kontingentet giver stemmeret på
generalforsamlingen
HUSK: Dit navn & skriv kontingent / maskinpenge

Indbetaling senest d. 28. februar 2022
Kontingent :
Enkeltmedlemsskab
Firma / Forening
Maskinpenge

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Kr. 300,Kr. 500,Kr. 300,-

