
	
	
	

Nyhedsbrev juli 2017 
 
Juelsminde Havnemuseum får den 5. august besøg af det Tyske Skoleskib 
”ALBATROS”. 
 
Albatros blev bygget 1942 i Hobro og døbt Dagmar Larsen. Det har således 
75 års fødselsdag i år. Det sejlede i begyndelsen cement fra Ålborg. I 1951 
blev det solgt og fik navnet ”Iris Thy”.  
 
I 1961 blev det købt af Erling Lohse og Gunner Thuesen Juelsminde og fik 
navnet ”Esther Lohse” og blev hjemhørende i Juelsminde, hvor det blev 
ombygget til stenfisker og dykkerskib.  
 
I 1972 blev det så solgt til England, hvor man begynder ombygning til 
skoleskib. Bremerhafen kommune køber det ombyggede skib til skoleskib, 
som i dag sejler med 26 elever og rigget som 3 mastet sejlskonnert. 
 
Skibet blev i 1952 udstyret med en Alfa- Diesel 90–110 Hk. motor, som den 
dag i dag driver skibet. 
 
Albatros ankommer til Juelsminde den 4. august og lørdag den.5 august 
ligger den ved Juelsminde Havnemuseum. Der er åben skib fra kl. 1100 – 
1600. Kaptajn Jørgen Kallads byder på en kop kaffe ( entre 10 Kr.) 
 
Havnemuseet har åbent fra kl. 1100-1700. Modelskibsbygger Steen Zoffman 
fra Ørum, der blandt andet har bygget mange kirkeskibe og fregatten Gefion, 
der er udstillet på Havnemuseet,  vil være på museet fra kl. 1300-1500.  
 
Fra kl. 1300-1700 afholder Havnemuseet et støttearrangement på 
Røgepladsen. Som sædvanlig vil der være mulighed for at købe grillpølser, 
og makrel og lidt til halsen. Til at sætte stemningen et par oktaver op kommer 
Havnesjakket og underholder.  
 
Yderligere information om Albatros kan hentes på hjemmesiden :  
http://www.clipper-djs.org 
	



Vi har tidligere informeret om vores bestræbelser på at skaffe finansiering til 
køb og installation af en skibssimulator. Det er med glæde, at vi nu kan 
oplyse, at vi har modtaget tilsagn om donationer på i alt 405.000 kr. , hvilket 
betyder, at vil i løbet af kort tid vil skrive kontrakt på levering og installation af 
systemet og gå i gang med at projektere et styrehus/kommandobro, hvor 
udstyret skal monteres. Nærmere herom i et senere nyhedsbrev. 
 
Det sidste støttearrangement er lørdag den 2. september, der også er sidste 
ordinære åbningsdag på Havnemuseet i 2017. Det vil fortsat være muligt for 
større eller mindre selskaber at få en aftale om guidet rundvisning på museet. 
Henvendelse kan i givet fald ske til formanden Carsten Clausen 27132535 
 
Man kan i øvrigt altid følge med i Havnemuseets aktiviteter, åbningstider mv. 
på hjemmesiden http://www.havnemuseum.dk 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


