Kopien af Juan Austria Gally.
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Tømmerkomstruktionen i de gamle restaurerede fabriksbygninger i Plage de Paulilles.

Erfaringsudveksling
og samarbejde om at bevare den maritime træskibskulturarv
Hjarbæk Sjægtelaug og bestyrelsesformanden for Limfjordsmuseet har besøgt det maritime miljø i Barcelona og i
Sydfrankrig. Et af formålene med besøget var at få etableret og formaliseret et samarbejde mellem Bådeværftet i
Site Paulilles ved Port Vendres, Limfjordsmuseet i Løgstør og Han Herred Havbåde.
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Tekst og foto: Finn Jensen og Sven Jon Jonsen

Det maritime museum i Barcelona er indrettet i det gamle borganlæg
tæt på kystlinjen, i det tidligere kongelige arsenals skibsbygnings-

Limfjordssjægten er en fiskebåd af træ, og var som navnet siger oprindelig fra Limfjorden. Fra 1850 til ca. 1920 var den et almindeligt og
skattet syn på Limfjorden, oftest med sine karakteristiske røde sejl.
Den var hurtig og velsejlende, og kunne ofte brødføde to familier. Lim-

værft.
De gamle fabriksbygninger er nænsomt restaureret, og der er kælet for detaljerne, bl.a. i nogle kraftige synlige tagkonstruktioner.
Udstillingshallerne er indrettet med respekt for den gamle borg, og

fjordssjægten er smakkerigget og sejles kun for sejl, men kunne også

indeholder udstillingsrum med forskellige temaer om søfartens histo-

ros, når fangstmetoden med snurrevod krævede det.

rie. Flottest er ubetinget en opstillet kopi af krigsskibet ”Juan Austria

Hjarbæk Sjægtelaug har i mere end 40 år arbejdet for at genfinde,

Gally, der blev roet af 52 mand under søslaget i 1671. Skibet i udstil-

bevare og restaurere Limfjordssjægte for Limfjordens maritime kultur-

lingsbygningen er en rekonstruktion udført med en detaljerigdom og

arv. I Hjarbæk Havn ved Viborg ligger der i dag ca. 25 sjægte som

farver, som gør enhver træmand misundelig.

luftes fra maj til november med ugentlige kapsejladser og et årligt tilbagevendende VM i august.
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Rundvisningen på museet inkluderede konservatorafdelingen, en gå-

Mange af de gamle produktionsbygninger er revet ned, mens andre

tur på borgens ydermure og ikke mindst det udendørs bådeværft/re-

er istandsat. Flere af disse er i brug bl.a. som skibsværft, med spe-

staureringsplads, hvor de var i gang med at istandsætte en gammel

ciale i at istandsætte de gamle middelhavsfiskebåde, barques cata-

catalansk barque, der er en træbåd, oprindelig fremført med latiner-

lanes, som der i dag kun er et mindre antal tilbage af i området.

sejl.

Hjarbæk Sjægtelaug arbejder på at få en aftale i stand mellem

Besøget i Barcelona omfattede også en tur til det sydfranske na-

dette bådeværft, Limfjordsmuseet i Løgstør og Han Herred Havbåde-

turområde Plage de Paulilles ud til Middelhavet, hvor Nobel tidligere

værft i Nordjylland, så der kan etableres en udveksling af bådebyg-

fremstillede dynamit. Området er nu en del af et 400 km2 fredet kyst-

gerlærlinge i løbet af deres læretid.

landskab, hvor området omkring Paulilles indgår i respekt for de
medarbejdere der omkom i forbindelse med dynamitproduktionen.

Dagen sluttede i havnen i Banyuls sur Mer, hvor der blev sejlet
med de gamle lokale rigge. I den lokale presse blev det omtalt som
”Vikingerne ombord på de catalanske både”. Q
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Her sad galajroerne i Juan Austria Gally

Der arbejdes med udskiftning/tilpasning

Der er langt igen, før bølgerne slikker

– 2 år, så var de slidt op!

af ny stævn på en barque.

det kravelklædte skrog.

Der takkes for en god dag og forhåbentligt for en fremtid med udveksling af lærlinge.

Gamle planker mærkes

Indbygning af nye spanter

Vikingerne sejler

for genindbygning.

og tilpasning til kølen.

barque catalane.
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