
Bevaring af det maritime 
miljø på Lemvig Havn 

Selvom gode forhold for skibe, hvad enten 
de tilhører Træskibslauget eller kommer som  
gæstesejlere, er vigtigt for Lemvig Træskibs- 
laug, er medlemskab ikke forbeholdt skibs- 
ejere. Alle, der nyder at opholde sig på havnen 
og ønsker at være med til at støtte et marit-
imt miljø på Lemvig Havn er velkomne som 
medlemmer, ligesom vi ikke er lukkede for 
skibe af andet materiale end træ, på trods af 
navnet. 

Det koster 300 kr. om året at være medlem 
som fartøjsejer og 150 kr. at være personlig 
medlem. 
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Lemvig Træskibslaug har 
som formål:

1. At fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer og 
kopier heraf under videst mulig hensyntagen til 
disses kulturhistoriske værdi.
 
2. At medvirke til, at fartøjerne vedligeholdes i over-
ensstemmelse med historiske og håndværksmæs-
sige traditioner, og gennem gensidig vejledning og 
støtte at fremme sømandskab og glæden ved at 
sejle.
 
3. At fartøjerne sikres liggeplads og tilhørende fa-
ciliteter herunder Beddingen i et kommunalt ejet 
område af havnen, hvorved livet og atmosfæren 
i havnen kan fastholdes og udvikles til glæde for 
byens borgere og turister.
 
4. At fremme det maritime miljø i Lemvig Havn gen-
nem dialog og debat, og gennem samarbejde med 
havnens øvrige brugere, interesserede borgere, 
politikere, samt lokale institutioner og erhvervs-
drivende.
                                      
5. At formidle information og synspunkter ved-
rørende kystkultur, havnemiljø og træskibe gen-
nem samarbejde med foreninger med beslægtede 
formål i andre havne og på landsplan med Træskibs 
Sammenslutningen

Som eksempel på et større restaureringsprojekt 
kan nævnes Ålekvasen Aase. På Lemvig Bedding er 
Aase i samarbejde med Skibsbevaringsfonden ble-
vet genskabt til et udseende, som da den i begyn-
delsen af forrige århundrede blev brugt til trans-
port af levende ål. Træskibet blev i 2000 erklæret 
bevaringsværdig, og er nu med i et eksklusivt sel-
skab af skibe, der anses som en del af den danske 
kulturarv.
Skibets ejer, Alexander Feirup, blev bidt af sejlads 
allerede som seksårig, og da Aase så pludselig blev 
til salg, var det en gylden mulighed for at Alexan-
der kunne få sit eget.
”Jeg kendte skibet i forvejen fra Middelfart, og 
har altid synes at det var et flot skib,” siger han. 
Så da muligheden bød sig, slog han til og købte 
Aase. Alexander har været med til at starte Lem-
vig Træskibslaug op, og det har han primært fordi 
der ifølge ham er et unikt og uspoleret havnemiljø, 
som er sjældent i Danmark. Han mener at det er 
nødvendigt med nogen, der tager hånd om det 
maritime miljø på havnene og fremhæver i øvrigt 
Laugets nye hus på Lemvig Havn som en stor del af 
laugets indsats.
”Det nye hus er jo lige så meget for de lystsejlere, 
der kommer hertil, som det er for laugets skyld,” 
siger han og nævner blandt andet nogle havne 
omkring sin hjemegn på Fyn, hvor havnenes erh-
vervsliv og maritime miljø har måttet vige pladsen 
for nye boligbyggerier. Men det er altså ikke sket i 
Lemvig endnu.

www.lemvig-skib.dk

Lemvig Træskibslaug blev dannet i 2009 med et 
ønske om at bevare og fremme det maritime miljø 
på Lemvig Havn i en tid, hvor havnene overalt i 
Danmark er udsat for store forandringer. 
Fiskeriet er siden begyndelsen af det 21. århun-
drede gået stærkt tilbage, og med lukningen af 
Lemvig Fiskeauktion i 2008 næsten forsvundet. 
Derfor er der brug for nye initiativer på havnen, 
som skal være med til at holde det maritime miljø 
i live, og bevare og formidle en del af den mari-
time kulturhistorie, som knytter sig til Lemvig 
Havn. Skibene i sig selv og de tilhørende repara-
tions- og vedligeholdelsesarbejde er naturligt en 
del af miljøet og formidlingen. Her er beddingen 
og skibssmedjen, af stor betydning for vores mu-
ligheder for at vedligeholde vores fartøjer, ligesom 
de er med til at trække forskellige typer af fartøjer 
til Lemvig fra andre havne, hvor disse faciliteter 
ikke længere findes. Skibsreparationer er således 
vigtige elementer i den nye indretning af Lemvig 
Havn, som skal sørge for både plads og samarbe-
jde mellem fritidstilbud og erhvervsaktiviteter, så 
havnen bliver mere end blot endnu en marina.

Ved arrangementer i vores nye aktivitetshus og ved 
at udbygge det tilhørende træskibshjørne som en 
central del af Lemvig Havn, er der mulighed for at 
tilbyde oplevelser og rekreation for gæster og faste 
brugere af havnen. Som eksempel kan nævnes, 
at huset indeholder en fast udstilling af billeder, 
plancher og andet om Lemvig Havns historie. Ud-
stillingen er lavet af Lemvig Museum i samarbejde 
med Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg.  Aktivitets-
huset og træskibshjørnet er på den måde med til at 
realisere en del af den plan, som Lemvig Kommune i 
2010 har vedtaget for udviklingen af Lemvig Havn.

Hvem er vi

Skibet Aase

Skibet Solveig
Blandt medlemmerne i Lemvig Træskibslaug finder 
man også familien Pedersen fra Herning, som al-
tid har haft skibe i familien. De valgte for nogle år 
siden at investere i et fælles skib – Solveig – som 
hele familien er samlet om. De har valgt Lemvig, 
fordi de kendte byen i forvejen, og godt kunne lide 
området.
”Der sker måske ikke så meget i Lemvig, men der 
er hyggeligt,” siger Jørgen Korsgaard med et smil 
på læben, og siger at de godt kan lide at komme i 
de større havne med masser af skibe, men at der er 
noget særligt ved stemningen på Lemvig Havn.
”Sådan en stille aften med et glas rødvin eller no-
get godt mad i Lemvig, det er stille og roligt,” Siger 
Jørgen. Lauget har især en fordel for familien fra 
Herning, som nok kender byen og området, men 
ikke har så meget kendskab til de lokale og på den 
måde blev de en del af fællesskabet på Lemvig 
Havn.


