Lystfartøjsmuseet

Formanden for støtteforeningen Mogens Havsted viser rundt

I 1987 blev der gjort et bemærkelsesværdigt skibsfuld i Mariager Fjord ved Stinesminde og det blev begyndelsen til Lystfartøjsmuseet i Hobro.
Fundet var et 1600-tals vrag - en Hansekogge, der i mange år havde været kendt af områdets fjordfiskere
og sportsdykkere. Der var store forventninger, da dykkere fra Nationaslmuset tog fat på bjærgningsarbejdet, men der var hverken gods eller guld i lasten. Til gengæld var det det mest velbevarede skibsvrag fra
perioden, man endnu havde fundet i danske farvande og ideen om at lave et museum til fundet tog form.

Det viste sig dog hurtigt at blive for dyrt at bjærge og
konservere hele vraget og derfor valgte man kun at
optage nogle løsdele - heriblandt skibets meget velbevarede rorpind. I stedet blev det besluttet at grundlægge Museet for Danske Lystfartøjer som en selvejende institution. Det skete i 1990 på initiativ af Henning Melin med opbakning af borgmesteren, andre politikere og en lang række marine– og sejlsportsorganisationer m.fl.

Foreningen blev stiftet med det formål at registrere danske lystfartøjers historie gennem at bevare og
udstille fartøjer og både, der kan henføres til begrebet ”danske lystfartøjer” samt effekter med tilknytning til lystsejlads. Samtidig blev der etableret en støtteforening, hvis medlemmer gennem en del år har
stået for det daglige arbejde med og på museet.

I 1996 blev museet for Danske Lystfartøjer lagt ind under Sydhimmerlands Museum, der er et
statsanerkendt museum, og det skiftede navn til Lystfartøjsmuseet. Fra 2000 er Sydhimmerlands
Museum en administrativ del af Nordjyllands Historiske museum.

Støtteforeningen har på frivillig basis været drivkraften bag museet og er det stadig den dag i dag. Museets udstillinger er opstillet af støtteforeningen - især personificeret af Henning Melin og Klaus Norling Mathiasen, der også varetager den løbende registrering og vedligeholdelse af museets både og effekter.

Lystfartøjsmuseet er indrettet i to sammenhængende pakhuse af træ, som i sig selv er et besøg værd.
Pakhusene er bygget i 1930’erne og tidligere anvendt af Hobro
Havn. Arkitekt Thyge Thygesen har tegnet ombygningen og
arbejdet er udført dels som et kommunalt aktivitetsprojekt,
dels af professionelle håndværkere. Den spændende trækonstruknion er synlig i begge pakhuse.
Det ene pakhus er en stor åben bådhal, mens det andet er i
tre etager, der rummet mindre både , grej og værktøj, plancheudstilling, modeller, navigationsudstyr samt havnens lokal
historie. Her er deet også muligt at få et kig i museets samling af søkort.
Museets bibliotek rummer bl.a. en del sejlsportslitteratur.

Stort set alle effekter - inklusive både - er gaver og donationer fra private personer
og der kommer hvert år nye både og effekter til.

Vi blev anbefalet at tage en afstikker til det gamle værft, så det gjorde vi ...

