






Nymindegabmalerne 

Her ses Laurits Tuxens og Johannes Larsens motiver fra Nymindegab, dengang der kun gik et sandet hjul-
spor hertil. Og man kan høre om esepigernes slidsomme liv ved fangstlinerne, eller om dramatiske rednings-
aktioner til skibe i havsnød. 
 
Museets udstilling rummer 200 malerier af de såkaldte Nymindegabmalere, der blandt andet talte den be-
rømte danske maler Laurits Tuxen. Sammen med de udstillede genstande fortælles Nymindestrømmens 
eller ”gabets” historie gennem de seneste 400 år. Nymindegabmalerne var en mindre kendt koloni af male-
re, der kom fra hele landet, men som havde fattet kærlighed til Nymindegab, og fandt deres motiver ved 
fjord og hav – mellem esepiger og fiskere. I dag udgør malerierne en vigtig kilde til vores viden om livet på 
Vestkysten og landskabets forandring. Udstillingen rummer desuden malerier af fuglemaleren Johannes 
Larsen, der jævnligt besøgte den nærliggende Filsø. 
 
Malerierne er ophængt i temaer, som fiskeri, redningsvæsen, malerkolonien, sommergæster m.fl., som un-
derstøttes af traditionel udstilling af museumsgenstande i montrer. 



Nymindegabmalerne 



Landbrug, håndværk, fiskeri, handel ... 
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Landbrug, håndværk, fiskeri, handel ... 

Model af Niels Larsens 'gafpram'. 



Redningsvæsen 

Nymindegab redningsbåd 1887. 
 
Båden blev bygget i 1887 på Orlogsværftet i København efter tegninger af bådebygmester Frørup. Han 
havde i 1882 udviklet denne model, der var den første danske redningsbåd med sideventiler. 
 
Båden havde en besætning på 12 mand: 
10 roere (ådsmænd), en bådformand (kaptajn/styrmand) og en pligthugger der skulle varetage forbindelsen 
til det nødstedte skib. 
 
I båden stævne, sider og bund er anlagt luftkasser og ventiler, der gør den synkefri og selvlænsende. Bå-
den kan føre sejl. Redningsbåden står i dag i Redningsbådsmuseet i den tidligere redningsstation på Red-
ningsvej i Nymindegab. 



Lidt stenalder ... 



Lidt stenalder ... 

Skelettet af en kaskelothval har fået sit helt egne hus. 





Forhåndenværende søms princip 

En dag gav tømrer 'Lassen' i Nymindegab op midt i arbejdet med en pram. Prambunden, der kun manglede få 
tommer i at være færdig, blev efterladt i værkstedet. 
Her lå den i mange år, sammen med utallige bistader, vinduesrammer, skabeloner til lokkeænder og tusindvis 
af bøjede søm. 
 
Som ægte mellemkrigstømrer, der havde startet sit selvstændige virke lige før 1930, mente Niels Larsen 
nok, at han en dag skulle få tid til at rette dem ud, så de kunne genbruges. Tømreren var en sparsommelig 
herre, der byggede pramme på slump af træ, der var tilovers - og som noterede bestillingssedler og tegne-
de pramskitser på en forhåndenværende plade. 
 
Værkstedet stod urørt i mange år, mens enken passede køkkenhaven og levede sit beskedne liv i det hus, 
som familien havde opført, da Larsen overtog arbejdet i savmølle. Få ting forandredes, så da enken fulgte 
sin mand til det hinsides, blev huset bevaret. 
 
Familiens nøjsomhed og gavmildhed betød, at et helt nyt museum kunne opbygges omkring tømrerfamiliens 
hus og savmøllen. Med det som udgangspunkt har frivillige prambyggere anno 2012 genoptaget det solide 
håndværk i Larsens 'gaf-pramme', så de atter kan ses på Ringkøbing Fjord. 
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Tømrer Larsens Hus 



Tømrer Larsens ruse og konens køkkenhave 



Tømrer Larsens spisestue og dagligstue 



Tømrer Larsens køkken og soveværelse 



Tømrer Larsens lokum 


