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Limfjorden Rundt 2017 blev igen et stort tilløbstykke i anløbs-
havnene, når deltagerne fra nær og fjern, store og små sejlskibe 
ankom, trods dage med manglende vind, blev Limfjorden Rundt 
afviklet med succes.

Sejladsen der startede for 31 år siden, er i dag en af de største 
sejladser i norden, ”Limfjorden Rundt” er kommet for at blive. Sej-
ladsen er for ældre brugsfartøjer eller kopier deraf, som har for-
bindelse til Danmark. 6 dage med sejlads og havnefest i hyggeligt 
samvær i Danmarks smukkeste farvand, Limfjorden.

Programmet for sejladsen 2018.

Løgstør mandag d. 10. sep. 2018
Deltagende skibe og besætninger mødes til Træskibs festival i 
Løgstør, med masser af musik og spændene maritime tiltag. 
Åbent Limfjordsmuseum, Løgstør Garden spiller på kajen. Spon-
soreret af Løgstør Kommune og erhvervsliv.

Tirsdag d. 11. sep. 2018
Morgenmad fra kl. 6.00. Skippermøde kl. 8.00
Herefter afsejling til start ca. kl. 9.00. kursen er sat mod Thisted, 
her vil Thisted byde velkommen i Sejlklubbens Lokaler til et mål-
tidmad, samt etapepræmie uddeling, sponsoreret af bl.a. Thisted 
by.

Onsdag d. 12. sep. 2018
Efter skippermødet går turen vest om Mors gennem Vildsund, 
mod Struer, hvor byen, havnen og Nordvestjysk Fjordkultur, samt 
Marilyn Annes venner står for arrangementet, ang. spisning m.m.

Torsdag d. 13. sep. 2018
Nu går turen gennem det smalle og smukke Salling Sund til Ny-
købing Mors, her vil Borgmesteren og byrådet stå for serveringen 
i teltet, inden der spilles op til dans.

Fredag d. 14. sep. 2018
Nu stævnes der mod Limfjordens Perle ”FUR”. Her vil øens be-
folkning varte op i festteltet på kajen, med efterfølgende musik.

Lørdag d. 15. sep. 2018
Kursen bliver nu sat mod Skive ”Havnebyen midt i Jylland”, her vil 
der også være mange boder, samt musik på kajen. Udover etape 
mål, er der afsluttende skippermøde, præmieoverrækkelse fra et 
stort præmiebord, fra vore sponsorer. 

Præmier til alle gennemførende skibe, samt mange ekstra præ-
mier. Herefter vil Skive by, kommune og Hancock Bryggeriet 
være medvært ved afslutningsfesten i Festteltet på Sydhavnen, 
som efter præmieoverrækkelse og spisning vil være åben for alle, 
musikken bliver leveret af The Muleskinners.

Vel mødt til ”Limfjorden Rundt 2018” 

Tilmelding til Limfjorden Rundt 2018.
Tilmelding senest d. 21. august 2018 på www.limfjordenrundt.dk,
som løbende bliver opdateret.

Limfjorden Rundt
Niels Sohn.
Engvang 31.
7800 Skive
Mobil nr. 29445013
Mail: nielssohn@c.dk 

LIMFJORDEN RUNDT 2018

LØGSTØR

THISTED

STRUER

NYKØBING

FUR

SKIVE

Ohøj i gæve søulke.

LIMFJORDEN
RUNDT
BEGYNDER MED EN 

HAVNEFEST I LØGSTØR
10 . SEPTEMBER 2018

MUSIK, MAD & MASSER AF TRÆSKIBE

             



GUIDEDE HISTORISKE SEJLTURE 
PÅ FREDERIK VII'S KANAL

EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE I LØGSTØR
TIRSDAGE, TORSDAGE, FREDAGE & SØNDAGE

SOMMEREN IGENNEM

MERE INFO PÅ LIMFJORDSMUSEET.DK
PLADSRESERVATION PÅ 98 67 18 05

KANALVEJEN 40 - 9670 LØGSTØR - WWW.LIMFJORDSMUSEET.DK

LØGSTØR
VELKOMMEN!



RUNDT

LI
M

FJORDEN

     
     

    
  L

Ø
G

ST
Ø

R
   

   
   

   
   

   
TH

IS
TED     

      
        

 STRUER                      NYKØ
BIN

G
                  FU

R                     

     SKIVE

6

RUNDT

LI
M

FJORDEN

     
     

    
  L

Ø
G

ST
Ø

R
   

   
   

   
   

   
TH

IS
TED     

      
        

 STRUER                      NYKØ
BIN

G
                  FU

R                     

     SKIVE

7

I 2013 erhvervede Limfjordsmuseet jagten KIRSTINE. Vi var 
ikke i tvivl om, at det ville blive en stor opgave at få skibet ført 
tilbage til sit oprindelige udseende, og vi fik da også vores 
forventninger opfyldt. Museets skibstømrer og en gruppe af 
frivillige har lagt sig i selen, og nu, hvor vi skriver 2018, er 
der ikke den del af skibet, som de ikke har været igennem, 
men vi begynder så småt at kunne glæde os til at komme 
ud at sejle.

A320 KIRSTINE af Løgstør
KIRSTINE historie strækker sig tilbage til 1887, hvor det så 
dagens lys i Troense på Rasmus Vilhelm Møllers værft som 
en jagtrigget kvase. Efter et par år i det sydfynske, kom skibet 
i 1900 til Mou og i 1912 i Løgstør, købt af kvaseskipper An-
dreas Larsen (1865-1947). I 1930’erne sejlede skibet ud af 
Limfjorden og levede herefter en omskiftelig tilværelse med 
hjemhavn i både Vejle, Århus og Sellerup inden det i 1957 
blev købt af en snedker i Hvidovre og omdannet til lystfartøj. 
I 1972 skiftede det igen ejer og kom til Helsingør, hvorfra det 
sejlede i de næste 30 år indtil en for omfattende restaurering 
i 2005 voksede ejeren over hovedet. Herefter henlå skroget 
i Helsingør indtil 2013, hvor Limfjordsmuseet købte det med 
det formål at føre skibet tilbage, som da det sejlede i Limfjor-
den i første halvdel af 1900-tallet.

Gamle skader og ny viden
Det var en omfattende restaureringsopgave, der ventede 
Limfjordsmuseets skibstømrer og de frivillige, da KIRSTINE 
ankom til Løgstør i 2013. Man måtte i store træk starte helt 
fra bunden, og de første mange måneder gik med at rive ned 
og få udbedret den voldsomme kølsprængning.  Mens arbej-
det på KIRSTINE var i gang, eftersøgte museet skibets histo-
rie og fandt bl.a. ud af, at KIRSTINE var født med et halvdæk 

på 2,35 kubikmeter og mandskabsrum foran i skibet. 

I 2014 var det meste af nedrivningen overstået og genopbyg-
ningen begyndte. Først blev dæksbjælkerne lagt, og i slutnin-
gen af året var man nået frem til fyrretræsdækket. Skibets rat 
blev også lavet færdigt, og det er en tro kopi af det, man kan 
se på det ældste billede, vi har af skibet tilbage fra 1910 med 
både messingnav og messingringe. 

Fra mast til køl
I 2015 rettedes opmærksomheden mod rigningen. Der blev 
skåret hul til masten, og en lille gruppe frivillige gik i gang 
med det omfattende arbejde at få opmålt og tegnet nye sejl.  
Skibet trængte dog også til en ny køl, en ny forstævn og nye 
kølplanker. Mast og bovspryd blev færdige, derefter bom og 
gaffelbom, og der blev smedet røstjern. Det krævede stor tål-
modighed og sans for detaljen at komme så tæt på den origi-
nale rigning som muligt. Heldigvis havde – og har – museet 
god hjælp i skibskonsulenterne fra Skibsbevaringsfonden. 

Her i 2018 kunne vi efter lang tids venten få både motor og 
mast på plads. Dagen for mastepåsætning blev naturligvis 
behørigt fejret, og der ligger nu en mønt fra 1887 og fra 2013 
– året, hvor restaureringen af skibet påbegyndtes – under 
masten. KIRSTINE ligger i vandet ved Limfjordsmuseets Hi-
storiske Bådebyggeri og tager sig flot ud. Indvendig er skibet 
blevet fyldt godt op med ballast. Først sten i bunden og så 
tætpakket malet jern mellem spanterne. Nu genstår arbejdet 
med at få skibet gjort færdig indvendig. Samtidig har vi fået 
mulighed for at få syet helt nye sejl, og det arbejde er i gang 
i skrivende stund. 

Det har været en lang proces, og vi er ikke færdige endnu. 
Men som alle sejlere på Limfjorden Rundt sejladsen – og an-
dre træskibsentusiaster  - ved, så bliver det færdige resultat 
alle pengene værd. Vi har endnu ikke sat en dato på, hvornår 
vi kan stævne ud på Limfjorden for første gang, men vi glæ-
der os. Og i mellemtiden vil vi meget gerne fortælle om skibet 
og arbejdet, og opfordrer derfor alle til Limfjorden Rundt til at 

komme forbi det Historiske Bådebyggeri og opleve, hvordan 
KIRSTINE tager form. 

Arbejdet med KIRSTINE er støttet af Skibsbevaringsfonden. 

Fra galease til jagt – restaureringen af KIRSTINE



Limfjordsmuseet
- en fjord af oplevelser -

FJORDEN I FOKUS
Rør, lugt og smag fjordens frugter

Hele sommeren

Find tid og sted på:

www.limfjordsmuseet.dk 

FISKER FOR EN DAG, BÅDEBYGGERENS 
VÆRKSTED, ØRREDENS HEMMELIGE LIV OG 

MEGET, MEGET MERE

    

En helt særlig oplevelse med produktion og salg af øl, whisky, rom, 
gin, snaps og likør – med fødevarer eksperimenter og historiefor-
tælling – med servering og salg af lokale specialiteter – og med 
overnatningsmuligheder. Lægger man dertil en enestående belig-
genhed ved Limfjorden, så får man Brænderiet Limfjorden. Bræn-
deriet er efter et gammel sagn bygget ovenpå en sovende drage 
- kom forbi og få historien, og gå på sælsafari på "dragens" hale.

  PRODUCENT AF WHISKY, ROM, GIN, LIKØR, SNAPS OG ØL

Sundsørevej 4  ·  7870 Roslev  ·  Tlf.: 4094 0000  ·  www.braenderiet.dk



The Muleskinners
The Muleskinners er et af Danmarks bedste orkestre indenfor American Folk Musik.

Muleskinners kommer fra Aalborg, hvor de i mange år har henrykket lokalbefolkningen med rustikke, 
humørfyldte og virtuose udgaver af folk, country og bluegrass klassikere.

 The Muleskinners er et godt koncert og festivalorkester, med et udtryk, som kommer langt ud over scenekanten.

 Booking kan ske ved orkestrets medlemmer:
 Henning Jensen. Guitar, banjo, dobro, vokal 98 12 42 87 el. 40 42 36 94  

 Malthe Nielsen. Guita Malthe Nielsen. Guitar, violin, mundh., vok. 98 18 68 93
 Olav Gudnason. Kontrabas, mundh., vok. 98 14 48 30

F.eks. 4 timers sejltur inkl. "Fjordbuffet" 
Bestående af: Kryddersild med rødløg og 
kapers - alm. marinerede sild med løg og 

karrysalat - små lune frikadeller med 
kartoffelsalat - lun leverpostej med 

champignon og bacon - kold-røget laks med 
mayonaise - skivede fiskefrikadeller med 
remoulade - rejer med dressing - brød & 

smør. 
Pris for sejltur og mad pr. pers. 595 kr.   

(ved min. 30 pers.)  og for pers. 
herudover  370 kr.  

Velkommen ombord til en 
uforglemmelig oplevelse....   

Booking & info: Tlf. 5051 9242 & 2344 0434 

Fødselsdage 
Selskaber 
Firmature 
Jubilæer 
For op til  
75 pers. 
 

Fest - Firmatur - Bryllup - Jubilæum  

Sejlture på Limfjorden  
med skonnerten MAJA                                                                                                                          

www.sejlture.dk 

Følg med på limfjordenrundt.dk 

- her kommer nyheder og tilmeldte skibe, 
samt andre oplysninger.

Siden opdateres løbende.
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Foreningen Limfjorden Rundt er en støtte forening for Limfjor-
den Rundt. Bliv medlem og vær med til at bevare den Danske 
Kulturarv, de gamle sejlskibe, som Danmark var kendt for ude 
i den store verden, disse sejlende ambassadører, der på enten 
foreningsliv eller firma /fonde, prøver at bevare disse, skibene 
skulle gerne være ligeså anerkendte som bygnings bevarelse. 

Sejladsen Limfjorden Rundt er med til at give alle et stort indblik 
i disse stolte svaner, som pløjede verdenshavene i fordums tid, 
mange skibe bliver solgt til udlandet, andre forfalder for senere 
at blive hugget op.

Ved at melde dig ind i Foreningen Limfjorden Rundt kan du være 
med til at vi i samlet flok kan styrke bevaringen af skibene, så at 
vore efterkommere også kan få glæde af sejlskibene. Forenin-
gen vil formidle foredrag, sejlture og andet af interesse, som kan 
være med til øget interesse for bevaring af disse skønheder. Som 
medlem vil du også kunne deltage i div. arrangementer i forbin-
delse med Sejladsen Limfjorden Rundt, såvel som arbejdende 
eller nydende.

Foreningen har hjemsted i Skive, hvor ideen til sejladsen blev 
grundlagt for 31 år siden. Det årlige kontingent for medlemskab 
af Foreningen Limfjorden Rundt koster 100 kr. for private, 100 kr. 
for foreninger og 100 kr. for firmaer.

Større og mindre bidrag er selvfølgelig altid velkomne. Med-
lemskab opnås ved at indbetale beløbet på foreningens konto 
i Salling Bank, Skive. Mærket - ”Foreningen Limfjorden Rundt” 
og mail adresse. 

Vel mødt i Foreningen Limfjorden Rundt.

Bidrag til Foreningen Limfjorden Rundt:

Salling Bank, Skive: 7890-3403505
Mærket: Foreningen Limfjordens Rundt

Foreningen Limfjorden Rundt
Niels Sohn
Engvang 31
7800 Skive

Mob. 2944 5013
E-mail: nielssohn@c.dk

Foreningen Limfjorden Rundt
Ohøj I gæve søulke
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- smag forskellen...

Kvalitet siden 1876

Det er filosofien bag vore produkter, og 
bl.a. derfor brygger vi stadig efter de gam-
le metoder. 

Traditionelt håndværk – tager tid 
Vore produkter er alle brygget med den 
dybeste respekt for de naturlige proces-
ser, der ligger til grund for ølbrygning, 
f.eks. kold gæring og lagring ved 0 grader 
fra 7 uger og helt op til 2 år. Det er gam-
melt traditionelt håndværk uden industri-
processer og uden tilsætning af vand ved 
tapning.

Råvarer i rundhåndede mængder 
Til alle vore øl anvender vi kun malt af bedste 
kvalitet, ligesom verdens fineste og dyreste 
humle, den tjekkiske Saaz, anvendes til alle 
varianter. Saaz er i øvrigt, blandt øl kendere 
rundt om i verden, altid et tydeligt tegn på 
godt øl.

Det er derfor, du kan smage forskel!

Vi brygger det bedste øl
- til dig der kan smage forskel ...

Hancock Bryggerierne A/S · Humlevej 32, DK-7800 Skive · +45 97 52 25 77 · www.hancock.dk
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Thy Turistforening byder velkommen året rundt.

I Thisted byder turistkontoret velkommen til sommerens gæster.
Her kan der indhentes information om overnatningsmuligheder, spise-
steder, naturoplevelser og begivenheder - og så kan der købes fiske-
kort, gavekort, bøger, kort og billetter til mange af de arrangementer, 
der finder sted på egnen. 

I Hurup er turistinformationen placeret hos Bøger og Papir i Bredgade 
og hos Sydthy Kurbad.

Naturen er udgangspunkt for de fleste oplevelser i Thy. Alle vore over-
natningssteder, og det drejer sig om hoteller, kroer, campingpladser, 
feriehuse, private overnatninger, feriecenter og vandrehjem, ligger 
meget tæt på natur- vand- eller byoplevelser.

Thy er oplagt til aktiv ferie og enestående til ro og fordybelse, med den 
helt særlige fornemmelse af at være tæt på i såvel storm som stille, 
hvad enten det drejer sig om aktiv ferie omkring Cold Hawaii, van-
dring i Nationalpark Thy, ved verdens største havvindmøller i Østerild, 
oplevelser af kulturhistorien eller besøg på nogle af museerne, udstil-
lingerne og gallerierne

For at møde gæsterne der, hvor de færdes, er der et stort antal frivil-
lige, der lokalt i sommerperioden står klar med oplysning om egnen, 
så gæsterne kan føle sig velkomne. I Agger sørger frivillige for, at ”Ag-
gerhytten” er åben i sommerperioden og tilsvarende har et stort antal 
frivillige sluttet op om sommerkontoret på Hanstholm Fyr.

I Klitmøller findes der en ubemandet informationshytte og i Nr. Voru-
pør er turistinformationen en del af museets afdeling, mens vi i Ves-
løs er til stede hos Daglig Brugsen, hvor der er indrettet et hyggeligt 
hjørne. 

Turistforeningen er synlig og til stede netop der, hvor gæsterne fær-
des.

Ole Riis, turistchef.

Thy Turistforening
...service hele året 

 

 
 
 
 
Thy Turistforening 
...service hele året  
 
Thy Turistforening byder velkommen året rundt 
 
I Thisted er turistkontoret åbent hele året og her kan der indhentes information om overnatningsmuligheder, 
spisesteder, naturopleveler og begivenheder - og så kan der købes fiskekort, gavekort, bøger, kort og 
billetter til mange af de arrangementer, der finder sted på egnen i løbet af året. 
I Hurup er turistinformationen placeret hos Bøger og Papir i Bredgade. 
Turistkontorerne sætter en ære i at hjælpe de besøgende og de turistvirksomheder, der er gået sammen i 
Thy Turistforening. 
Naturen er udgangspunkt for de fleste oplevelser i Thy - med fokus på de muligheder, der gives af såvel  
fjord som hav. 
Alle vore overnatningssteder, og det drejer sig om hoteller, kroer, campingpladser, feriehuse, private 
overnatninger, feriecenter og vandrehjem, ligger alle meget tæt på natur- eller by oplevelser.  
Thy er oplagt til aktiv ferie og enestående til ro og fordybelse, med den helt særlige fornemmelse af at være 
tæt på stor natur i såvel storm som stille.  

BESØG THISTED og oplev den hyggelige stemning i byens charmerende gader. I Thisted 
findes mange spændende specialforretninger med bl.a. lokalt producerede fødevarer og 
lækkert mærkevaretøj, og i det centralt beliggende J.P. Jacobsen Shoppingcenter er flere 
forretninger samlet under ét tag - og med fine parkeringsmuligheder i kælderen. 

Thisted ligger smukt placeret ned til fjorden og indbyder både til en afslappet vandretur 
langs havnefronten eller besøg på én af byens mange caféer og restauranter.

Sommeren igennem arrangeres der masser af aktiviteter for både børn og voksne, og man 
kan blandt andet opleve:

Velkommen til

THISTED  

SOMMERMUSIK
Gennem hele sommeren 
summer byen hver lørdag 
formiddag af livemusik  
– fra swing og jazz til pop, 
rock og folkemusik.

Hver lørdag formiddag fra 
2. juni til 25. august.

TORVEDAGE
Oplev ægte markeds-
stemning med kræmmere, 
lokale råvarer, kunsthånd-
værk, livemusik og masser 
af underholdning for børn.  

Hver mandag fra 2. juli til 
6. august.

HYGGE PÅ TORVET
Snup en øl eller en is på 
det hyggelige Store Torv, 
eller tag børnene med på 
en tur med det skønne 
bytog ”Tilde Tut”.
 
Hver mandag og lørdag i 
sommerperioden.

Se mere på Thistedby.dk og  
på facebook.com/thistedby
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MANDAG:
kl. 14:00 - Hanstholm Camping
- fortæller om deres solfanger anlæg

TIRSDAG:
Kl. 09:45 - Guidet bustur igennem Nationalpark Thy med 
rute 88 N – Nordturen – Billetter reserveres, eller købes på turistkon-
toret i Thisted – tlf. 97 92 19 00 
– Se busplanen på en anden side.

Kl. 11:00 - Bryghusbesøg - Thisted Bryghus 
– (tirsdage kun i ugerne 28-29-30-31)

Kl. 19:30 - Gl. Agger - fortællinger og spadseretur igennem Agger 
Mødested: Agger Kirke - slutsted: De sorte huse

ONSDAG:
Nationalparken Nord
Onsdage (ulige uger) Hanstholm Vildtreservat
Kl. 9:30 -14:30 - Rundt om Hanstholm Vildtreservat m.m. på radiogui-
det tur i egen bil.
Tilmelding nødvendigt på tlf. 40 24 01 33

Nationalparken Syd
Onsdage (lige uger)
Fra Stenbjerg Landingsplads til Agger Tange
Kl. 9:30 - ca. 14:30
Radioguidet tur i egen bil.
Tilmelding nødvendigt på tlf. 40 24 01 33
 
Mødested:
Vorupør Skole,
Nationalpark Stuen
GPS: Vesterhavsgade 13, 7700 Thisted

Kl. 11:00 - Bryghusbesøg - Thisted Bryghus 

Kl. 14:00 - Hanstholm Camping 
- fotæller om deres solfanger anlæg 

Kl.15:30 - Testcenter besøg - bliv guidet omkring fakta vedr. verdens 
største havvindmøller. Tilmelding på http:www.visitthy.dk/thy/book-
energiture-i-thy – mobil 24632404

TORSDAG:
Kl. 09:45 - Guidet bustur igennem Nationalpark Thy med 
rute 88 S – Syd turen – Billetter reserveres, eller købes på turistkonto-
ret i Thisted – tlf. 97 92 19 00. Se busplanen på en anden side.

Kl. 11:00 Nordisk folkecenter for vedvarende energi - Sdr. Ydby – 
spændende fortælling om vedvarende energi.

Kl. 15:00 - 17.00  - Whisky smagning - Oplev duften og synet af 
whiskyens tilbliven. Hør om processen fra korn til Thy Whisky.
Se samtidig et Økologisk landbrug, hvor gårdens malkekøer leverer 
mælk til den prisvindende Thyboost fra Thise.
Billetter købes på hjemmesiden www.thy-whisky.dk

FREDAG:
Kl. 09:45 - Guidet bustur igennem Nationalpark Thy med 
rute 88 H – Hannæsturen – Billetter reserveres, eller købes på turist-
kontoret i Thisted – tlf. 97 92 19 00. Se busplanen på en anden side.

Kl. 11:00 Vorupør museum - tørrede fisk og små skarpe 

LØRDAG:
Kl. 15:00 - 17.00 - Whisky smagning - Oplev duften og synet af whi-
skyen tilbliven. Hør om processen fra korn til Thy Whisky.
Se samtidig et Økologisk landbrug, hvor gårdens malkekøer leverer 
mælk til den prisvindende Thyboost fra Thise.
Billetter købes på hjemmesiden www.thy-whisky.dk

SØNDAG:
Søndag kl. 09:30 - ca. 14:30 - Fortælling om Landskabernes op-
ståen i Nationalpark Thy 

kl. 13:00 - 15:00 Energi på Kanten - Sanselig energivandring, Nord-
søens Bølger – tilmelding se nederst på siden. Vindmølle besøg. 
Fremtidens energikilder. ½ vejs på vandreturen på Hanstholm Fyr 
fortæller guiden om hvad der sker i Thy på energiområdet. Hvordan 
er Thy blevet 100% selvforsynende på vedvarende energi? Hvad sker 
der lige her og nu 

Kl. 15:30 Testcenter besøg - bliv guidet omkring fakta vedr. verdens 
største havvindmøller. 
Tilmelding:  http:www.visitthy.dk/thy/book-energiture-i-thy – mobil 
24632404 hvad vil fremtiden bringe?

Hent folderen med Thy fortællingerne på turistkontoret

Thy Fortællinger
Guidede ture i sommer Thylandet uge 27-33

Limfjordsporter

Limfjordsporter, eller i folkemunde ”øllets gentleman”, er en næsten 
sort undergæret porter med en cremet lysebrun skumtop. Smagen er 
kompleks, og domineret af lakrids, røg, ristet byg og maltsødme, og 
flot afstemt med en markant bitterhed fra humlen.

Peter Klemensen købte ved lukningen af Urban bryggeriet i 1986 ret-
tigheden til navnet og den karakteristiske blå/orange etiket. I 1989 
kom Limfjordsporteren så på markedet fra Thisted Bryghus, men Kle-
mensen fortsatte med at udvikle på opskriften indtil 1997, hvor han 
ikke mente den kunne forbedres yderligere.

Sidenhen er denne øl blevet et ikon i ølverdenen, og det er et af de 
relativt få produkter fra Thisted Bryghus, der findes udenfor landets 
grænser - senest USA, hvor den fås på fad i adskillige velassorterede 
ølbarer.

De fleste nyder Limfjordsporter alene uden mad, men prøv den også 
til kraftige simreretter eller den avancerede som ledsager til østers.

Anbefalet serveringstemperatur 8-14 °C.

Limfjordsporter, 33 cl. og 50 cl. har en alkoholprocent på 7,9.

Ikke kun øl - også plakater

Øllets gentleman er i byen!

Limfjordsporter plakat
Fås i 2 størrelser:
50*70 cm.
70*100 cm.

For priser og bestilling af plakater, 
kontakt Lone på 96 17 26 21 eller 
lone@thisted-bryghus.dk

Thisted Bryghus
Limfjordsporter

Dette er et udpluk af Thy fortællinger i ugerne 27-33. nogle fortælles 
også udover disse uger. 1. juni 2017 udkommer Thy fortællinger med 
en lille folder - her kan man få et overblik over dem alle. 
Hent folderen på turistkontoret - eller se vores hjemmeside 
www.visitthy.dk & thy360.dk

Dies ist eine auswahl kurzer fuhrungen mit erzahlungen wahrend 
der sommersaison in Thy. Die meisten finden von kw27 bis kw33 
statt. Am 1. juni 2017 erscheint ein helt mit genaueren beschreibun-
gen der jeweilligen vewranstaltungen. 
Darin wird auch  angegeben, welche der erzahlungen in deutch oder 
english ûbersetzt werden.



Sommerbussen rute 88 
  – med guide i Thy og Nationalpark Thy

Fra mandag til fredag kan du sommeren igennem opleve 
Thy og Nationalpark Thy i bus. Med rute 88 fortæller en 
guide om nationalparken og de kystbyer, der besøges. 
Undervejs er der flere stop. I Agger, Vorupør og Frøstrup 
er der tid til en let frokost. 
 
Du kan tage med rute 88 hver tirsdag, torsdag og fredag 
3. juli - 10. august.

 
Guidet tur med rute 88 koster 198 kr. pr. voksen over 12 år.
Billetten er gældende fra Thisted Station og dækker den 
guidede tur i Nationalpark Thy. Betalende voksne kan tage  
op til to børn under 12 år med gratis. 

Køb eller reservér din billet til Rute 88 på 
Thy Turistbureau 
Det gamle Rådhus  - Store Torv i Thisted
Telefon 97 92  19 00
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Turen med rute 88 er arrangeret af NT i samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Thy Turistbureau.

Nyhed: Kystrutebilen i Thy og  
Nationalpark Thy  - Rute 89

Turen med rute 89 er arrangeret af NT i samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Thy Turistbureau.

Sommerens nye busrute i Thisted Kommune gør det muligt at komme fra  
hovedbyerne og til kystbyerne – og at køre langs kysten fra Agger til Vigsø.

Rutebilen har også pladser til cykler, barnevogne, surfboards og udstyr, så passagerer kan bruge ruten som udgangs-
punkt for en udflugt til kysten – eller fra kystområderne og ind til byerne. Der købes billetter i bussen. Rejsekort eller 
mobilbillet kan også anvendes. Rute 89 kører alle hverdage i perioden 2. juli – 10. august 2018.

D: Im diesem Sommer besteht die Möglichkeit 
mit dem Bus Nr. 89 vom 2. Juli bis zum 10. August 
2018 jeden Wochentag zu fahren. Der Bus fährt 
von den größten regionalen Zentren zu den 
Küstenorten und entlang der Küste - von Agger 
bis Vigsø. Fahrräder, Kinderwagen, Surfbretter und 
Ausrüstung dürfen Sie gern mitbringen.  
Somit ist die Buslinie auch ideal für Ausflüge aus 
den größeren Orten an die Küste - oder umgekehrt 
- geeignet. Fahrkarten können im Bus gelöst 
werden.
 
UK: This summer it is possible to take bus number 
89 every weekday from July 2nd to August 10, 
2018. The Bus drives from the main cities to the 
coastal towns - and along the coast from Agger to 
Vigsø as well. It is also possible to bring bicycles, 
prams, surfboards and equipment. 
It means that passengers are able to use the route 
as starting point for an excursion to the coast - or 
from the coastal areas to the towns. Tickets are 
purchased on the bus.

!H

!H

!H
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Få mere information om rute 89 på Thy Turistbureau.  
Se også thy360.dk for information om oplevelser og aktiviteter i Thy.



KENDER DU
MARINEHJEMMEVÆRNET?

Kom og besøg Marinehjemmeværnets fartøj og hør om 
livet om bord og vores mange opgaver. 

Vi holder 'åbent skib' i alle havne under Limfjorden Rundt.

Se vores udstyr og hør om hvad vi laver for Søværnet, 
Politiet, Skat, Kystdirektoratet, havforskere og mange flere.

Vi har plads til flere folk, og vi vil meget gerne tage en 
snak med dig, hvis du brænder for livet til søs, godt 
kammeratskab og en aktiv fritid med mening.

Følg med på 

limfjordenrundt.dk 

- her kommer 
nyheder og 

tilmeldte skibe, 
samt andre 
oplysninger.

Siden opdateres 
løbende.

Kalender 2019

Se mere på
altien.dk

BØR NYDES MED OMTANKE



LYDEN AF STRUER BLIVER FORSTÆRKET

Folk bliver aktiveret til at dele deres 
historie, favoritsted og favoritevent i 
Struer for at skabe en troværdig og 
autentisk oplevelse for andre. Vi vil 
sammen skabe opmærksomhed på 
Struer som en by med merværdi for 
besøgende og som et interessant 
sted for events og mennesker med 
lyd på hjertet og hjernen. 

Lydens By er en invitation til dem, 
der bor her og dem, der kommer på 
besøg. Her skal vi alle kunne bidrage 
til at gøre Struer unik og forbedre 
livskvaliteten.

Stærke foreninger i hele kommunen har samlet kræfterne bag den fælles ud-
viklingsplatform Struer Lydens By og siden foråret har et nyt team arbejdet på 
en fælles identitet for byen og kommunen.  Lydens By handler om at tage det 
DNA, som Struer består af og forstærke det. 

Målet er at fremhæve alle aktiviteter i Struer, der har en positiv indflydelse på 
vores livskvalitet, på et lokalt og globalt niveau. Det vil man også komme til at 
mærke som besøgende i Struer Kommune. 

Alle i Struer bidrager nemlig til brandet. 

Vi har skabt en ny vision og tilgang, der tillader alle at bidrage til at promovere 
Struer ved at omfavne en åben deltagerkultur baseret på samskabelse.
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NYT BYRUM FORBINDER STRUER BY OG HAVN 

Fjorden og dens evigt foranderlige blå farve er aldrig langt væk, når man er på 
besøg i Struer Kommune. Men i år kommer Struer by alligevel endnu tættere på 
vandet, når projekt By+Havn står færdigt. 

By+Havn er et helt nyt byrum, som styrker forbindelsen mellem bylivet langs gå-
gaden og havnefronten og åbne havnen med alle dens rekreative muligheder op 
for besøgende. Samtidig dæmmer anlægget op for de større vandmasser, som 
følger med et mere ustabilt klima, og skærmer Struer mod oversvømmelser. 

Fra det historiske rådhus og ind under de karakteristiske brobuer bliver fodgæn-
gere ledt ud på havnen og inviteret til at tage ophold ved vandet ved hjælp af 
bænke, pladser, beplantning og byrumsdesign. Området vil også danne ramme 
om events. 

Den årlige fødevarefestival Sans blev før afholdt langs gågaden, men den akse 
fl ytter sig nu på tværs af byen fra gågaden, gennem Lydens Have, som er en 
del af By+Havn, og ud på havnearealet. Også gæsterne til Limfjorden Rundt får 
glæde af det nye anlæg, som bliver indviet i slutningen af juni 2018. 
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OPLEVELSER PÅ STRUEREGNEN

LUFTEN
Blæsevejr er ikke kun en fordel for sej-
lerne, men også for dem, der sejler gen-
nem luften på vinger og under faldskær-
me. Skrænterne ned til vandet, opdriften 
og det milevide udsyn giver flere steder 
i kommunen Danmarks bedste betin-
gelser for hang- og paraglidere. Luftens 
Cold Hawaii, om man vil.  

RÅVARERNE
I områdets delikatesseforretninger, 
restauranter og hyggelige gårdbutikker 
finder I lokale råvarer i verdensklasse. 
Limfjordsøsters, fjordfriske muslinger, 
kartofler og lam fra Venø, velfærdsgrise, 
frilandsænder og vildt fra Klosterheden 
er nogle af specialiteterne. Hvert år i 
august indtager Fødevarefestivalen 
Sans byens gader med kulinariske læk-
kerier – i 2018 den 18. august. 
Se mere på www.sansefestival.dk  

Strueregnen har meget at byde på, som får sin værdi i nærheden til den vestjy-
ske natur og de muligheder, den rummer. Strueregnens Turistforening er gået ind 
i samarbejdet om Lydens By for at give besøgende til området lyd og liv, de aldrig 
glemmer. De forhold, som gør området til noget særligt, bliver udnyttet til at skabe 
unikke oplevelser for besøgende. 

VANDET
Omkring Struer findes noget af Europas bedste sejlervand og Limfjordens største 
lystbådehavn. Her er et levende foreningsliv omkring fjord og sejlads og virksom-
heder, der servicerer sejlerfolket. Kommunen understøtter events, der udnytter 
nærheden til vandet og de gode faciliteter.  

Limfjorden Rundt 2018.indd   3 24-04-2018   12:36:16

Oplev den gode havnestemning når nordens største kapsejlads for træskibe stævner ind i 
Struer havn onsdag den 12. september.

KOM OG VÆR MED:
 
kl. 14-17  Skibene anløber havnen i Struer

kl. 14-19      Underholdning, musik og mulighed for køb af mad og drikkevarer på 
 havnekajen

kl. 14-19 Maritime boder åbner i det store telt på havnen og på havnekajen      

kl. 18.00  Præmieoverrækkelse og velkomst ved borgmester Niels Viggo Lynghøj i det   
 store telt på havnen

Se det endelige program på www.limfjordenrundt.dk

LIMFJORDEN RUNDT 2018
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Mit liv som gast
… startede egentligt fordi jeg simpelthen led voldsomt af mis-
undelse. Min dejlige veninde havde fået lov til at komme med 
på sejladsen, (mest fordi hendes svoger er skipperen, ikke pga 
særlige evner) og i en festlig bemærkning fik jeg ymtet, at dét ville 
jeg også. Vi har altid haft det sådan, at hvad den ene ville, det 
skulle den anden helst også, for at det er rigtigt… Så. Jeg kom til 
at sige, at jeg var pissemisundelig, og dét kunne skipper jo ikke 
rigtigt sidde over hørigt, når der sad TO kvinder med smil i mund-
vigene, glimt i øjenkrogene og overtalelsessmiger på det yderste 

af tungen… måske tænkte han også lidt på potentiel opvartning 
ombord, da han sagde ”Tjooooohhh”…

Det var i 2011. Pia var med fra tirsdag til fredag, og jeg var om-
bord fra onsdag til fredag. 

Siden har jeg været solgt! Ikke kun til Naja af Sundsøre, men 
også til hele menageriet! Limfjorden Rundt er nu skrevet ind i min 
kalender fra år til år. Vi er aldrig med på hele turen, dertil kræver 
vores familieliv for meget af os, endnu, men 3 eller 4 dage på fjor-
den, i vind og sol og regn, bliver det til hvert år, og jeg elsker det!!

Nu skal det retmæssigt tilføjes, at jeg ALDRIG har sejlet med 
sejlskib tidligere i mit liv. Vi bor 800 meter fra Fursund, med udsigt 
til Fur og Vitskøl Kloster/Himmerland, men der har aldrig været 
sejlskibe i vores besætning, kun ”yoghurt-bægre” til at trække 
vandski med teenagerne i familien, og for mit vedkommende, ret-
ten til at sejle bemeldte speedbåd, incl. et speedbådscertifikat, 
der stort set aldrig har været i brug… Og hvorfor så, i en alder af 
40+, begynde at sejle som gast på et træskib??

Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at det er vidunderligt! 

Ikke kun dufter det fantastisk af sejl, tjære, lak og hav, det stimu-
lerer alle mine sanser: øjet, der falder i svime over de smukke 
skibe i alle størrelser, øret, der beroliges af bølgers kluk mod 
skroget både i havn, om natten (stuvet under dæk i stævnen med 
ca 35 cm´s frihøjde i en sovepose), og om dagen, når starten er 
gået, og selv den taktile sans får en på opleveren, når Naja kom-
mer i havn og skal tørres af, og der skal kvajes tovværk op, så 
hun kan tage sig bedst muligt ud! Skipper er en mand af få ord, 
med et permanent glimt i øjet, og en tålmodighed, der strækker 
sig langt ud over det sædvanlige… Ja, det antager vi, for aldrig 
har han brokket sig eller påpeget mangler i sine to uformående 
gasters tilgang til livet om bord. Vi sørger for, som et plaster på 
såret, at medbringe rom og rugbrød og kage, når vi går ombord, 

Mit liv som gast

og vi er altid let genkendelige i vores røde Mummibukser, på land 
såvel som på vand… Han kan nå at søge dækning, når han ikke 
orker vores fnis længere…

Vi lærte at drikke rom under dæk på Fulton et af de første år, 
vi var med. Rom og chokoladekiks. Og vi lærte, på den hårde 
måde, at Kommandobroen i Struer ikke véd, hvad tequila er… 
Lime kommer ud af en flaske i koncentrat, og salt er almindeligt 
bordsalt, rystet ud af en lille ufiks bøtte… Vi har lært, at færøske 
klipfisk ikke er for landkrabber, men at pillerejer er en gudespise, 
og at bespise 600-800 mand i et telt kræver både humor og ta-
lent!

Og hvad så ellers? Konkurrence-genet stimuleres, men må bøje 
sig for over-sømandskaber i bedre tilriggede skuder, selvom vi 
hiver i tovværk og trimmer sejl, det bedste vi har lært. 

Vi har også lært, at det bedste ved at sejle med træskibe er, at 
man kommer totalt ned i gear, og, at man ikke kan forcere sin fart 
med ”skørter”, men er afhængig af vinden, strømmen, skippers 
talent, skudens tonnage og klinkbyggede sider… Helt relevant 
for mit øvrige liv, så har jeg brugt mange indtryk og udtryk, for-
nemmelser for fjorden, saltvandssprøjt, dufte og lyde som en del 
af min research til to historiske romaner, hvor sejlads indgår. Et 
godt argument, når man hiver 5 døgn ud af familiekalenderen.
 
Og det vigtigste: Vi har lært, og elsker, den gensidige respekt 
sø-mænd og -kvinder imellem, det gode kammeratskab og gen-
synsglæden, når vi møder folk, vi kun har ét tilfælles med: Lim-
fjorden Rundt!

God vind og på gensyn i uge 37

Marianne Jørgensen
Forfatter/foredragsholder/bondekone/gast på Naja af Sundsøre
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Limfjordens bådtyper er udviklet gennem århundrederne til de sær-
lige formål og de særlige besejlingsforhold, der knytter sig til Lim-
fjordsegnene. Dels har fjorden været den naturlige transportvej for 
korn, brændsel og varer mellem Limfjordsbyerne og ud ad Fjorden. 
Dels har Limfjordens fiskere og bådebyggere udviklet en række tra-
ditionelle jolle- og fartøjstyper, som er karakteristiske for fjordens 
erhvervsfiskeri. 

Pennalhus
Pennalhuset så dagens lys i 1926, hvor en bådebygger i Glyngøre 
konstruerede et fartøj, som var så stort og rummeligt som muligt for 
at knibe uden om den regel, der var indført om, at fiskerbåde ikke 
måtte måle mere end 5 bruttoregistertons.  Fartøjet var kassefor-
met – deraf navnet – for at få et stort rummål. Og krydserhækken 
så for første gang dagens lys på et bådebyggeri ved Limfjorden. 
Pennalhuset var med sin  store dam, større motor og bedre dæks-
plads yderst effektivt, og det udkonkurrerede hurtigt de traditionelle 
motorjoller. Limfjordsmuseets pennalhus, Nora af Venø fra 1937er 
et typisk eksempel på denne type fiskefartøj.

Sjægt
Sjægten – eller Limfjordssjægten – har formentlig sin rod i Sydnor-
ge, hvor både navnet og typen optræder i 1800-tallet. Da den for al-
vor blev indført af Limfjordens fiskere i slutningen af 1800-tallet, var 
den et brud med den tradition for fladbundede joller og kåge, som 
ellers var helt dominerende blandt fjordens fiskere. Sjægtene havde 
med deres store sejlføring og slanke skog gode sejlegenskaber. De 
kunne effektivt trække det snurrevod, der var effektivt til ålefangst. 
– Og så kunne sjægten oven i købet med sine gode sejlegenskaber 
sejle fra det søgående politi, som efter 1857 begyndte at kontrollere 
fiskeriet på Limfjorden.
Limfjordsmuseets sjægt Nørgaard P fra 1920 er et fint eksempel på 
en Limfjordssjægt.

Pramme og kåge
Den fladbundede og klinkbyggede kåg med de middelalderlige rød-
der var i århundreder det dominerende fiskefartøj på Fjorden. Mod 
øst havde kågene lodrette sider. Mod vest, hvor farvandet var mere 
barsk havde de skånende sider for at være mere sødygtige. Kåge-
nes flade bund gjorde dem velegnede til bundgarnsfiskeri, de gled 
let henover bundgarnene på det flade vand. Men de blev også brugt 
som lastfartøjer. De såkaldte krejlerkaage blev ført af omkringrej-
sende handelsmænd, som handlede med husgeråd, blandt andet 
jydepotter og træskobunde, som de opkøbte langs fjorden og solgte 
i Aalborg. Kågene blev også brug til færgefart og fragtede folk og fæ 
og gods mellem Limfjordens bredder.

Færger
Man er tilbøjelig til at glemme det, men færgefarten på Limfjorden 
fortjener også at nævnes, når man taler om Fjordens skibsfart. De 
mange overfartssteder, der bandt Limfjorden sammen, blev besejlet 
af små færger – mange bygget hos Søren Larsen i Nykøbing Mors. 
De var en klar betingelse for, at Limfjordsegnene kunne fungere, og 
at folk kunne færdes på tværs af den store og sine stede brede fjord. 
Det er også færgerne, der har været øboernes livline til fastlandet. 
Færgerne lever af mange grunde ikke videre som veteran- eller mu-
seumsskibe. Men rundt i danske havne, ikke mindst i Københavns 
Havn ligger nogle af de gamle Limfjordsfærger ombygget til hyg-
gelige husbåde.

Andre skibe
Selvfølgelig traf man også alle de traditionelle småskibe, skonner-
ter, galeaser og jagter på Limfjorden. De sejlede gods mellem Lim-
fjordens havne og de sejlede i småskibsfarten til de øvrige lands-
dele og til blandt andet Norge, England og Sverige. 

LIMFJORDENS BÅDTYPER

SMAKKE

DRIVKVASE

JAGT

GELEASE

Kender du skibene?
Når vi ser på gamle sejlskibe, ser vi på resultatet af en tusindårig 
udvikling. 
På tegningerne kan du se nogle af de almindeligste rigningstyper for 
1800- og 1900-tallets sejlskibe. Den en-mastede jagt er ”alle skibes 
moder”. Når skibene blev lidt større blev de typisk geleaserigget. 
Herefter kommer skonnerten i dens mange størrelser og variationer. 
Fælles for de tre er, at de har et såkaldt gaffelsejl som giver dem 
gode egenskaber også når vinden var imod. 
På større skibe kommer ”råsejlene” til - firkantede sejl der især er 
gode i medvind og ikke mindst på de lange rejser, hvor man fulgte 
de stabile vinde, der blæser længere mod syd. Skibe med både gaf-
felsejl og råsejl er blandt andre topsejlsskonnerten og bramsejls-
skonnerten. 
Endnu større skibe har stort set udelukkende råsesjl - det kan være 
en brig, bark eller en fuldrigger, afhængig af antallet af master og 
hvilke sejl den enkelte mast har. 

Gå på jagt i havnene - kig på skibene og prøv og se om du ikke kan 
genkende rigningerne. Det er ikke så vanskeligt.

Se det på Struer Museum
På Struers nybyggede museum er et stort udstillingsafsnit reserveret 
til fortællingen om byen og fjorden. Se mere om dengang havet brød 
igennem i vest og satte gang i en rivende udvikling. Oplev fjordens 
mange træskibe som flaskeskibe og i skibsportrætter. Kom med på 
ålefiskeri, og kom tæt på det smukke håndværk i mahognikajakkerne 
fra Struer Kajak.

2-MAST SKONNERT

2-MAST TOPSEJLS-
SKONNERT

3-MAST SKONNERT

LIMFJORDENS BÅDTYPER





	

 

 

 

 

 

	

140 years of craftsmanship 
The company was founded by H. J. Jacobsen back in 1870 at the port of Svendborg.  

 
Back then skilled craftsmen carefully crafted every block, wheel, mallet, reel, cleat, step etc. with emphasis on 

safety and high quality. 
Today things are still handmade and our expertise is based on the knowledge of many generations. 

Until 2014 Maritime Woodcraft was known under the name 
H. J. Jacobsen’s Successor. A family driven manufacturer known internationally.  

Today we are located in the little maritime town Marstal near Svendborg. 

Traditional craftsmanship in a modern context 

A part of our business has always been the ability to make custom solutions for classic ships.  

Maritime Woodcraft has supplied the Danish royal yacht Dannebrog, Georg Stage,  

Fulton, Fregatten Jylland and many others. 

Some of the world’s largest container ships from MAERSK are controlled with steering wheels from  

Maritime Woodcraft. 

	

FISK • OST • VIN • FROKOSTRETTER



 Limfjorden Rundt 2018 

Morsø Turistbureau ●  Havnen 4 ●  7900 Nykøbing Mors ●  Tlf 9772 0488 

Www.visitmors.dk ●  mt@visitmors.dk 

VisitMors.dk 
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På Hermes var vi meget beærede over at modtage Special-
prisen fra Støtteforeningen for Limfjorden Rundt, som denne 
gang bestod af en pris på 10.000 kr. foruden vandreblokken, 
det er jo en stor ære i så fint et selskab, med mange fint 
restaurerede fartøjer som bliver drevet på allerflotteste vis.

Vi har ejet Hermes siden 1981, hvor vi erhvervede et gam-
melt vrag, som vi ville sætte i stand, planerne udviklede sig 
løbende under arbejdet, og vi afklarede de forskellige de-
taljer efterhånden som behovet opstod, så da vi satte sejl, 
havde vi et resultat som nogenlunde svarede til de billeder

vi havde dannet os, lidt finere overflader og lidt flottere lake-
ringer var det dog endt med, men det havde hovedsageligt 
sin årsag i, at der stort set ikke var efterladt synligt gammelt 
træ. Restaureringen blev lidt mere omfattende, end vi havde 
forestillet os.

Når vi ser tilbage på alle årene med forårsklargøring, ferier 
og weekendture, er det ikke mindst Limfjorden Rundt i uge 
37, som får det hele til at hænge sammen. 

Det startede i 1987 med at folkene fra Jens Krogh spurgte, 
om vi ikke ville med på en sejlads fra Løgstør, ingen vidste 
lige hvad det var, men vi tog fra Aalborg sent om aftenen, 
en fra besætningen skulle lige være færdig på aftenskolen, 
ankrede op ved Aggersundbroen, og sov indtil brovagten, lidt 
forsinket kom på sin cykel. Vi ankom til Løgstør kort før start 
af første etape, der blev en fin og hyggelig fire dages tur med 
en festlig afslutning i Skive.

Siden har sejladserne udviklet sig til et meget veltilrettelagt 
arrangement, alt hvad der kan planlægges er planlagt så det 
fungerer, og ikke mindst det som ikke kan, klares meget pro-
fessionelt, med gode beslutninger til tiden. 

For publikum er der også meget at opleve i havnene, hvor 
man kan se de prægtige skuder på nærmeste hold, endda 
komme ombord på mange af dem og få en sludder med be-
sætningsmedlemmerne. 

Vil man gerne se skibene under sejl, er der mange mulig-
heder i Limfjordens snævre farvande. Ofte kan man komme 
til en pynt eller en odde, hvor man kan se skibene under 
sejladserne, man skal selvfølgelig lige orientere sig om rute 
og vindretning, det er ikke alt sejlads, som er muligt for de 
gamle skuder.

Hermes startede sit liv som fiskekutter i 1917, bygget i Hol-

Tak fra Hermes

bæk til en fisker i Kalundborg, udstyret med en 10 hk. Bukh 
motor, disse blev jo bygget i Kalundborg, og det var meget 
almindeligt at anvende en lokal motor. Efterfølgende var den 
en periode i Aalborg, hvor den fungerede som salgsbåd ved 
kajen midt i byen. Derefter mange år i Øster Hurup, hvorefter 
den flakkede om nogle år, under hastigt forfald, indtil vi i 1981 
købte noget der lignede et vrag. Vi udskiftede som nævnt det 
meste, i 1985 var Hermes sejlklar, og har lige siden fungeret 
som lystbåd.

Hermes deltager også i 2018 i Limfjorden Rundt, hvor man 
vil se, hvad beløbet fra prisen er brugt til. Et af vore besæt-
ningsmedlemmer forsøgte godt nok under afslutningsfesten 
at veksle den store papcheck til drikkevarer i baren, men den 
kunne ikke være i pengekassen, så han måtte betale den 
omgang af egen lomme.
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Hermes 100 år · 1917 - 2017

Selvom det er et forholdsvis lille fartøj, syner det dog af noget mere end de 
fleste andre fartøjer i havnen i Kalundborg, hvor den var hjemmehørende. 
Her, fin og nymalet på beddingen en sommerdag i 1920.
Postkortet er fundet i en gammel kiste på en gård i Vesthimmerland, hvor en kusine til familien på 
gården arbejdede i Kalundborg. Årstallet ses af poststemplet på bagsiden.

Det lille rundgattede fiskefartøj blev opmålt og godkendt til 
fiskeri som ”Hermes 1m Fiskefartøj med Brønd og Hjælpe-
skrue af Kalundborg”, som der står skrevet.

Hermes er bygget af bådebygger H. Svendsen i Holbæk 
til fisker Peter Martin Rasmussen fra Kalundborg.

Af målingsbeviset ses blandt andet: 

• Opmålt efter regel II på grund af skibets indretning som 
kvase med åben brønd.

• Beregnet størrelse på 9,37 Brutto Register tons og 3,25 
Netto Register tons.

• Indlagt opretstående 4-takts motor - 2 bl. omstyrbar 
skrue – 10 hk  Bukh motor.

Lidt historiske data:

1917 Bygget i Holbæk  til Kalundborg.
1917 – 1930   Fiskeri fra Kalundborg, nok mest med snur- 
 revod, da det ses af postkort at den er udsty 
 ret med stopmaskine.
1930 – 1939 Kvase for salg af fisk ved toldboden i Aal- 
 borg, som det ses  på udsnit af maleri af Ge- 
 org Hals på forsiden.
1939 – 1971 Fiskeri fra Øster Hurup, hovedsageligt med  
 snurrevod, som ”Nanny”.
1971 Nyt målebrev udstedt med en Orla S. Jen- 
 sen,  Hammel, som reder, navnet er nu  
 ”Nany”.
1971 - 1981 Så vidt vi ved en lidt omflakkende tilværelse  
 med flere ejere. Den ender som vrag, efter at  
 være sunket i Skudehavnen i Aalborg, på en  
 oplagsplads i Aaborg.
1981 – 1984 Genopbygning med udkiftning af stævn, det  
 meste af klædningen, vægere, bjælker, støt- 
 ter, skandæk, vaterbord, lønning, dæk, kar- 
 me, ruf og alt andet.
1984 Søsætning og dåb som Hermes af Aalborg. 
1984 – 1985 Ny rig er tegnet med udgangspunkt i at Her- 
 mes skal kunne sejle for sejl,  selv i godt vejr.  
 Der fremstilles rundholter og rig, sejl er be- 
 stilt hos sejlmageren i Thyborøn.
1985 -   Hermes begynder sit nye liv som lystfartøj,  
 med historiske detaljer bevaret, men i øvrigt  
 tilpasset sit nye formål.

Hermes har på et tidspunkt fået installeret en 25-30 hk. Gre-
naa glødehovedmotor, som igen var fjernet da vi overtog i 
1981.

Hermes, ex Nanny: 

Materiale:   Eg på eg
Byggeår:    1917
Byggested:  Svendsen Holbæk
Dim. L x B x D:  9,3m x 3,6m x 1,6m.
Tonnage:   9,37 BRT
Type:  Rundgattet Jagt
Hjemsted:  Aalborg
Sejlareal:   71m2
Motor:  Perkins 40kW
Ejere:   O. og T. Gammelmark

Hermes ved overtagelse i 1981



Sommer-
aktiviteter for hele 

familien
 i uge 28/29/30/31

Se program på: 
www.furmuseum.dk

     Kl. 10.00-11.30
     Snak med geologen
     Mandag-fredag i uge 28/29/30

     Kl. 12.00
     Vulkanudbrud
     Mandag-fredag i uge 28/29/30

     Kl. 13.00
     Fossiljagt
     Mandag-fredag i uge 28/29/30

  Sommermarked i museumshaven:
  I uge 29, 30 og 31 er der boder med salg
  og demonstration af gamle håndværk og 
  gøremål. For både børn og voksne.
  Følg med i programmet på hjemmesiden  
  eller på Facebook.

Køb
Billet til 

fossiljagt
i

Museums
Butikken

Nederby 28 . 7884 Fur
                T: 9915 6938

                        fur@museumsalling.dk
                                www.furmuseum.dk

Udstilling er åben 24/3-31/10/2018

24. marts – 30. juni:
Alle hverdage kl. 12-16
Weekender, søn- og helligdage kl. 10-17

1. juli – 31. august:
Alle dage kl. 10-17

1. september – 31. oktober:
Alle hverdage kl. 12-16
Weekender, søn- og helligdage kl. 10-17
Åbent kl. 10-17 i Efterårsferien (uge 42) 
1/11-31/3: Kun åbent efter aftale

3. september 2018: Lukket/Closed/Geschlossen

 

Mødested: P-pladsen ved Stendal Høje  
                      (Bette Jenses Hyw)

 

   

Bliv medlem 

 

Fur Museums Støtteforening 
Mail: catz0506@hotmail. com  ∙  tlf. 4062 3054 

Fordele: 
 

Gratis entré:   Fur Museum, Spøttrup Borg, Glyngøre Kultur- 
      station, Skive Museum 
 
50% entré:    Statens Naturhistoriske Museum, Botanisk Have, 
      Fiskeri- & Søfartsmuseet, Naturhistorisk  
      Museum, Aarhus, Museum Mors, Naturama,  
      Østsjællands Museum, Faxe, Museum Sønder- 
      jylland, afd. for Palæontologi, Gram Lergrav 



 

Cafe – Unika Kunst – B&B 
     Tlf.:    51606450 

Betal med - 
Zahlen Sie mit - Dankort, 
Euro Card, Master Card, 

VISA, Diners Club 
- Tank 24 timer i døgnet! 
- Sie können rund um die 

Uhr tanken!

Brød - kolonial - kød - frugt... stort udvalg!
Brot - Kolonialwaren - Fleischwaren - Obst und Gemüse... Größte Auswahl der Insel!

Håndkøbsudsalg - Handverkaufartikel

Sundevej 3A, Fur · Tlf. 9759 3003 · Åben alle dage kl. 8.00-20.00

OK Benzin 
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Man-lør kl. 08.30-19.00  /  Søn kl. 10.00-19.00

Nøgle udlevering
Frisk bagerbrød

Posthus
Tips & Lotto

Apotek
Åben alle ugens dage

Skivevej 7 · Selde
Tlf. 97 59 60 04 · Fax 97 59 63 80

 

PANDURO'S MALERFIRMA

Hans Panduro
Malermester

Stisagervej 6, 7884 Fur

Telefon: 9757 8218
Mobil: 2178 8318

Mail: panduro@postkasse.com

 

PANDURO'S MAGASIN

Hans Panduro
Kunst - design

Havnen & Madsbadvej 2, 7884 Fur

Telefon: 9757 8218
Mobil: 2178 8318

Mail: panduro@postkasse.com
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 Hvad sker  
der på Fur? 

Hvad er  
der på Fur? 

FurNyt.dk giver dig svaret! 
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LEJRSKOLEN PÅ FUR

Naturoplevelser
Biologi, geografi og socialt samvær

Lejrskolen er ikke kun for skoler og
andre institutioner. Mangler du et sted at 
holde din familiefest, firmaudflugt eller 
andet er lejrskolen en billig og god måde.

Her kan selve festen afholdes
og gæsterne kan blive og overnatte.

Se og hent oplysninger på
www.lejrskolen-fur.dk

Tove Sohn, Sundevej 53, 7884 Fur
Telefon 97 59 35 35

Henny og Villy Svinth · Søndergårdevej 68, Fur
Tlf. 9759 3187 · www.furkaff eogthe.dk · svinth@paradis.dk

Karolines Hus - Galleri
Madsbadvej 40 - www.karolineshus.dk

Stort udvalg i 

Valrhona Chokolade, 
Øl -  Whisky 
Fur Haffe og The

Der serveres smagsprøver

Fur Bryghus ApS · Knudevej 3 · 7884 Fur · +45 97 59 30 60
info@furbryghus.dk · www.furbryghus.dk

Fur Bryghus er indrettet i en smuk træbygning fra 1926.
Øllet brygges af det helt unikke Fur vand, malt og humle.
Fur øl er uden tilsætningsstoffer.
Restaurant Brughusets åbningstider fremgår af opslag samt vor 
hjemmeside. Vi modtager gerne bordbestillinger for grupper 
på 20 - 200 personer samt 
arrangerer rundvisninger.

Fur Brauhaus und das Restaurant 
Bryghuset. Bier ohne Zusätze. 
Offen täglich in der Feriensaison.

Fur Brewery and Restaurant.
Beer without additives. 
Open daily during the holiday season.

220526 - Guide 2010.indd   36 07/01/10   10.47
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Alt i transport: 

Levering af sand, grus m.v. 
Containerudlejning.

Kranarbejde. 
Afhentning af gammelt jern. 
Div. entreprenørarbejde med: 

Rendegraver. 
900 kg minigraver m/u hammer. 

Minilæsser m/bor, skovl, greb og gafler. 
Anlæg og vedligeholdelse af grusveje.

          

Tlf. nr.: 2426 3213 eller 2463 6542

MURER SNEDKER

TØMRERBETON

TOTAL
BYG A/S

96 87 35 67

FUR MASKINSTATION
Hans Madsen, Madsbadvej 48, Fur

■ Maskinstationsarbejde
■ Entreprenør- og gravearbejde
■ Nyanlægning eller renovering af kloak
■ Slamsugning
■ Minigraver på larvebånd m/oliehammer
■ Træfældning/rydning af grunde
■ Levering af sand og grus

Tlf. 97 59 34 39 / Biltlf. 40 95 51 19

F U U R  S P A R E K A S S E S
E R H V E R V S F O N D
A L M E N N Y T T I G E  F O N D

SELDE TAXI
2016 2345

Søren Østerbæk · Søndergårdevej 19 · 7884 Fur

Tlf. 9759 3165

MIE
MALER

▼ Alt i malerarbejde

Tlf. 40 18 35 35

Brians Brolægning
og Anlæg ApS

Tlf. 40 27 03 57

▼ Haver og anlægsarbejde

▼ Fliser og 
    belægningsarbejde

Kønsborgvej 4 - 7884 Fur

220526 - Guide 2010.indd   44 07/01/10   10.47

1 af verdens førende 
leverandører af 

isoleringsprodukter

www.skamol.com

Skibstømrer 
Niels M. Harborg 
 

 

Søndergårdevej 11 - 7884  Fur - Tlf.  2129 6731 
www.harborg.dk 

mail: nmharborg@gmail.com 
 

 
 

Fur Skibs- & Bådebyggeri 

• GOD LEGEPLADS
• BÅLPLADS
• HOPPEPUDE 
• CYKELUDLEJNING
• TRÅDLØS INTERNET
• ENESTÅENDE NATUR
• HYTTER OG NÆRKØB
• SMUK HAVE MED SØER
• LEJRSKOLE TIL 2 x 30 PERSONER
• GÅ-AFSTAND TIL FUR BRYGHUS
• UDSIGT OVER LIMFJORDEN

Fo
to

: G
er

ha
rd

 H
ah

m

www.FURcamping.dk • Råkildevej 6 • 7884 Fur • tlf.: +45 97 59 33 33

RestauRant
VoRes

eR også et besøg  VæRd

ENESTE 
campingplads 

på Fur.
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PANDURO'S MALERFIRMA

Hans Panduro
Malermester

Stisagervej 6, 7884 Fur

Telefon: 9757 8218
Mobil: 2178 8318

Mail: panduro@postkasse.com

PANDURO'S MAGASIN

Hans Panduro
Kunst - design

Havnen & Madsbadvej 2, 7884 Fur

Telefon: 9757 8218
Mobil: 2178 8318

Mail: panduro@postkasse.com

fur
frisørsalon
Tøjbutik - Kosmetik - Solarium

Mandag lukket · Onsdag formiddag lukket

Montag ruhetag
Mittwoch vormittag geschlossen

Monday closed · Wednesday morning closed

tlf. 9759 3182
STenørehuS, STenøre 19, DK-7884 Fur

F U U R S P A R E K A S S E S
E R H V E R V S F O N D
A L M E N N Y T T I G E  F O N D

     
      

    
    

  

Afskårne blomster   
Blomster i potter 

Begravelses binderi m.m.  
Brugskunst

Gaveartikler m.m. 
Bed & Breakfrast 

—————————— 
Åbent hele året 

———————————— 
Stenøre 19 ∙ 7884 Fur 

5120 3108

Eventyrlig butik med integreret strikke-
værksted. Stort udvalg af økologiske, 
bæredygtige samt andre kvalitetsgarner 
i naturmaterialer.

Åbningstider: 
Se www.duddine.dk eller ring på
tlf. 4215 8271 / 7568 9057
E-mail: duddine@duddine.dk
Se også Duddis traktormuseum på Fur.

Du finder os på 
Pikhedevej 2, 7884 Fur

samt i Søndercentret i Skive.

Følg os på
Facebook

220526 - Guide 2013___.indd   38 03/01/13   10.33

ØENS SPISESTED
Altid friske fisk

UDENDØRS SERVERING
udsigt over havn og fjord

A world leader in mineral-based 
specialities for industry

www.imerys-additivesformetallurgy.com
Tel. +45 97 59 32 22



Moland Morello
// Eg hvidolie børstet, Living

Limf jorden Rundt  
- ønskes god vind i sejlene!

Moland er en danskejet virksom-
hed, med stolte traditioner for at 
levere kvalitetsvarer
Vælger du Moland, gør du det nemt for 
dig selv. Nemt, fordi alle vores produkter 
er af så høj kvalitet, at de lever op til selv 
de mest kræsne kunders forventninger. 
Nemt, fordi du er sikker på at få dine 
varer leveret næste dag. Og nemt, fordi 
du har vores rådgivningsteam lige ved 
hånden, hvis du har spørgsmål til dimen-
sionering, montering eller materialevalg.

Besøg vores showroom 
Hånden på hjertet. Den bedste måde at 
opleve kvaliteten af et proukt på er ofte 
at stryge fingrene hen over materialet. 
Kig forbi Molands showroom i Skive og 
mærk selv, hvad Moland-kvalitet er. 
Kommer du ikke på disse kanter fore-
løbig er vores online showroom åbent 
døgnet rundt.

Sammen er vi stærkest
Hos Moland finder du meget mere end 
gulve. Sammen med vores søstersel-
skab Wimex, dækker vi så bredt et 
produktsortiment, at du nemt kan finde 
de vigtigste produkter til det komplette 
byggeri hos os.  

Vi sidder klar til at hjælpe.  
Ring til +45 9614 5000.  
Ganske enkelt.

GULVE I EN KLASSE FOR SIG 

I vores online showroom har vi 
gjort det nemt for dig at vælge dit 
næste gulv.  

Klik ind på www.gulv.moland.biz  
og lad dig inspirere. 
Ganske enkelt.

Moland Byggevarer A/S / Strandvejen 16 / 7800 Skive 
www.moland.biz / E moland@moland.biz / T +45 9614 5000



SKIVE
- det er RENT LIV

Job, bolig og fællesskab
Drømmer du om et liv udenfor de store byer? 
Et aktivt liv ved den smukke fjord med adgang til et alsidigt kulturliv og et berigende lokalt fællesskab? 

Gå ind på www.fl yttilskive.dk hvor du kan se dine muligheder for at bo, leve og arbejde i 
Skive Kommune...

flyttilskive.dkflyttilskive.dk
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05.10.18

SKIVE.DK/BOERNEKULTURNATTEN

Vi ses til en spændende aften - hvis i tør!

HUSK LOMMELYGTEN
Børnekulturnatten
Den første fredag i oktober - På en rute gennem Skive by, fra museet og Anlægget i den ene ende til 
kirkerne og ungdomsskolen i den anden, kan børn og deres forældre/bedsteforældre opleve lidt af hvert. 
Midtbyens butikker har slukket lyset, ruten er oplyst med fakler og lignende. Og husk lige lommelygten! 

Arrangeret af kulturinstitutioner, foreninger og en lang række frivillige med Skive Kommune som 
tovholder. 



I sommermånederne kan du opleve en lang række arrangementer i 
midtbyen - fra gøgl og gadeteater til torvemarkeder, anlægskoncerter 
og sommermusik på torvet. Der er oplevelser for familier, børn, unge 
og ældre. Lørdag formiddag er der for eksempel jazz, musik, gade-
teater og lignende på Rådhustorvet. Bag arrangementerne står Skive 
Jazzklub, Skive og Omegns Teaterkreds og Skive Handel. 

Se mere på Skive.dk

Jazz
Jazz lørdag juni og august kl. 
Lørdag 30. juni. Lørdag d. 4. + 11. august
Se mere på skive.dk

Sommermusik
Sommermusik på Rådhustorvet i juli måned:
Fredage kl. 15.00 – 17.30
lørdage kl. 11.00 – 13.30
Se mere på skivehandel.dk og Skive.dk

Internationale Streetmarked i uge 34 åbent fra kl. 10.00 til 17.30
Oplev den fantastiske markedsstemning, som vi kender når vi er på ferie 
sydpå.
Følgende boder er pt. med på Internationalt Streetmarked 2018: 
Fransk Sæbe, Italienske kager, Tørrede frugter og chokolade, Fudge, 
Italienske oste, Oliven, Italienske Salami, Hollandsk Ost, Marias kaff ebod, 
Italiensk Pesto, Franske oste, Paella, Metalskulpturer, Swing grill, Haribo, 
Smykker, Hollandsk bageri, Amerikansk Bageri, Fish & Chips
Se mere på skivehandel.dk

Teater
Børneteater på Rådhustorvet
Fredag d.  10. + 17. + 24. august
Se mere på skive.dk

Oplevelser i Skive

Skive er en levende egn med masser af kulturtilbud, hvor ikke 
mindst musikken fylder en del med Skive Festival, Opera ved 
fjorden, koncerter i KulturCenter Limfjorden og i Skive Theater. 
Flere kendte musikere har deres rødder i Skive, for eksempel Duné, 
Mads Langer, Søren Balsner fra Car Park North. Måske er det ikke 
så underligt, for musikmiljøerne er mangfoldige. 

Skive Musikskole tilbyder undervisning til alle aldre, og også 
Ungdomsskolen-Skive har musikken som tilbud til de unge. Ikke 
mindst har de unge i Ungdomshuset ’Drivhuset’ etableret en scene 
for upcoming og alternativ musik i KULT’en Skive.

Jenle
Jenlefesten
Siden 1981 har Aakjærselskabet genoptaget traditionen med Jen-
lefesterne, som Jeppe Aakjær første gang tog initiativ til i 1910, 
og som blev afholdt hvert år gennem årtier. En søndag i august 
samler Jenlefesten hvert år 2-3000 mennesker. Der vil være to 
hovedtalere indenfor hhv politik og kultur samt musikalsk under-
holdning. 

Spøttrup Borg
23.-28. juli Bispens Marked
Årligt tilbagevendende middelaldermarked med masser af boder, 
gøgl og drabelige slag. Oplev dette spændende marked i autentiske 
omgivelser.

19. oktober Efterårsferie med Halloween
Traditionen tro holder Spøttrup Borg Halloween fredag aften i eft-
erårsferien. Der bliver meget uhyggeligt på Borgen, hvor genfærd og 
spøgelser samt Borgens uhyggelige venner sætter en skræk i livet 
på alle, som tør nærme sig den mørklagte Borg. 

2. december Julemarked
På Spøttrup Borgs traditionsrige julemarked er hyggen i top med 
julemusik, godter, alskens spændende boder med juletilbud og en 
rigtig nisse!

Glyngøre
11. august Glyngøre sildefestival
Glyngøres Sildefestival sprudler af oplevelser for hele familien. Spis 
gourmet-måltider med råvarer fra Limfjordslandet, byd selv ind på 
festivalens fi skeauktion, se kapsejlads fra kajkanten, grin med, når 
der dystes i havnesport. Eller hyg dig med levende musik, mens 
børnene leger og lærer om friluftsliv. Masser af aktiviteter - og alle 
sammen i vandkanten. 

SPØTTRUP BORG
JENLE
GLYNGØRE

Oplevelser i Skive

’Kultur med vilje’ beskriver Skiveegnens rige kulturliv, som spirer 
og gror gennem kreative miljøer, stedbunde kvaliteter og rigtig 
mange mennesker, som vil. Et eksempel herpå er Skulpturlandsby 
Selde – et unikt samarbejde mellem borgere i Selde, professionelle 
kunstnere og Skive Kommune, støttet af bl.a. Statens Kunstfond og 
Aarhus 2017. 

En række markante kulturattraktioner ligger i Skive Kommune. Det 
gælder eksempelvis Danmarks bedst bevarede middelalderborg, 
Spøttrup Borg og Jeppe og Nanna Aakjærs kunstnerhjem, Jenle og 
det nyrenoverede Skive Kunstmuseum. Desuden ligger Krabbes- 
holm Højskole, der har speciale i kunst, arkitektur, design, grafi sk 
design og litteratur, i smukke historiske bygninger i Krabbesholm 
Skov ved Skive Fjord. 



Vi er hele egnens
lokale pengeinstitut

Hos Salling Bank får du: 
• kompetente medarbejdere fra  
   lokalområdet 

• helhedsrådgivning til privat 
   og erhverv 

• konkurrencedygtige priser

Salling Bank
Frederiksgade 6 · 7800 Skive 
97 52 33 66 · sb@sallingbank.dk

Afdelinger: Nykøbing · Vinderup · Viborg

sallingbank.dk

Skift til

Salling Bank:

Saml dine

bankforretninger

og få flere

fordele

Birthe Ladefoged
Vesterskovvej 5
Over Viskum - 8830 Tjele
Tlf. 24 85 00 73

ViskumSnaps fremstiller 
kryddersnapse, dyrker 
krydderier og holder 
foredrag om snapsens og 
krydderiernes historie.
Der kan også arrangeres
kaffe eller frokost og 
snapsesmagning.

ViskumSnaps er igen i år 
at finde på havnene rundt 

omkring Limfjorden i forbin-
delse med Limfjords-sejladsen.

       

ViskumSnaps R
 

På gensyn!

Vi glæder os til jeres besøg i teltet.

Snapsen til fjordens folk!
Vi søsætter igen en helt 

speciel nyhed  
der har sejlet med   
Limfjorden Rundt.

 

Vi står med snapse-teltet i
LØGSTØR, STRUER,

NYKØBING og SKIVE.

Vi vil igen være vært ved en 
lille snaps og en god snak

om snapsen.

www.viskumsnaps.dk

Åben man-fre
kl. 14.00-17.30
samt efter aftale



• Skive bådebyggeri & Yachtservice
• Værftet Bådudstyr
• Sejlmageriet
• Fjord & Bøjeservice

Væ r f t e t  •  S k i v e  b å d e b y g g e r i  &  Ya c h t s e r v i c e  •  F j o r d v e j  35  •  7 8 0 0  S k i v e

Nørregade 1 A • 7800 Skive

Tlf. 9752 0042

Mandag—onsdag 11:00 - 22:00 
Torsdag    11:00 - 24:00 
Fredag   11:00 - 03(05) 
Lørdag   11:00 - 05:00 
Søndag   11:00 - 18:00 

Følg med på
 

limfjordenrundt.dk 

- her kommer nyheder og 
tilmeldte skibe, samt an-

dre oplysninger. 

Siden opdateres løbende.
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     SKIVE

Med et stærkt team af kreative 
designere og idéudviklere,  kan 
vi hjælpe med din tryksag fra 
tanke over idé til færdig løsning. 
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 Fulton 

 Skibladner  

 Madonna 

 Gedser Rev  

 Svanen & Thyra 

 

 

 Fionia 

 Skoleskibet Danmark 

 Maja 

 Havet 

 Wyvern (NO) 

 

 

 

 Rubb (NO) 

 Svanen (NO) 

 M314 Alta (NO) 

 Plenty (NO) 

 .. og mange ere 

 

 

 

Referencer

Restaurering
af fartøjer 


