
NU prøver vi igen 

Det bliver ikke en vintertur, 

 men en dejlig efterårstur. 😊 

Vi skal besøge Holbæk havn 

og høre historien om 

galeasen Anna Møller, 

som Nationalmuseet er ved  

at restaurere. 

 

Efterårstur med IF-klubben d. 

6. oktober 2018 

Kl. 10.30 mødes vi ved den 
gamle lodsbåd i havnen. Når vi 

har set og hørt om lodsbåden, 
skal vi se restaureringen af og 

høre historien om galeasen Anna 
Møller, som Nationalmuseet er 

ved at restaurere i Holbæk. 

Kl. 11.30 viser Morten, som er 
havnefoged, rundt på Holbæk 

havn med besøg på nogle af de 
træskibe, som er hjemme-

hørende der. 

Kl. 12.30 er der fint smørrebrød. 
IF-klubben betaler for øl/vand 

samt for rundvisningerne. 

Pris ialt for dette sublime tilbud 

er kun kr. 100,-. 

 

Tilmelding til Claus på Mail  

cleskild@gmail.com 

Eller ved at betale kr. 100,- på 
mobilpay på 2729 1746 

Skriv i kommentarfelt ”holbæk”. 

Skynd dig hvis du skal være 

sikker på at komme med. 

Der er kun plads til ca 30. 

Gaster er også velkomne. 

 

 

Amnna Møller 
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Skibet blev bygget og søsat i 

1906 fra Peter Larsens værft i 
Randers og fik navnet Ester af 

Lohals. Fragtskibe af denne type 

krydsede de danske farvande 
med forskellige varer det meste 

af året og kunne sejles af en 
skipper og en 

bedstemand/styrmand og en 
dreng til hjælp. Ejeren, Skipper 

Martin Sørensen, sejlede med alt 
fra Tømmer, kul, briketter, salt, 

klinker og mursten. En overgang 
var det telegrafkabler, der skulle 

sejles ud til danske småøer, som 
var med til at binde Danmark 

sammen. 

ESTHER fik sin første maskine i 
1922 og sejlede herefter med 

almindelige fragter som 
briketter, kul, stensalt, cement 

m.m. Skibet fik nye ejere flere 
gange og endte som mange 

andre af datidens fartøjer som 

stenfisker.  

Efter en kort periode i 

udenlandsk eje blev skibet købt 
af A. P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal med henblik på 

bevaring som museumsskib. 

Efter en omfattende restaurering 

på J. Ring Andersens skibsværft i 
Svendborg, overdrog A.P. Møller 

fonden i 1976 ANNA MØLLER til 
Nationalmuseet. Navnet ESTHER 

var i mellemtiden blevet optaget 
af et andet skib, og man valgte 

derfor at opkalde skibet efter 

skibsrederens farmor.  

Fra september 2015  og 
minimum 3 år frem kan man på 

Holbæk havn følge 

restaureringen af Anna Møller. 

 

 

 

Ps. Efter flg. Portvinssmagning, 

for medlemmer af IF-klubben, er 

prisen kun 120 kr. 



 

Det Portugisiske Hus 

Arrangerer portvinssmagning, hvor det vil være muligt at smager 6-7 

portvine fra de 2 portvinshuse, som vi importerer fra: 

”Alves de Sousa” 

og 

”Coimbra de Mattos” 

Vi kommer ind på de forskellige typer portvine.  

Fremstillingen af portvin. 

Samt lidt historie der knytter sig til portvin. 

Desuden vil der være mulighed for at se nogle af de øvrige produkter 

som vi handler med. 

Pris for dette gode arrangment er kun kr. 150 

Tilmeldning via mobilpay på 36059.  

Skriv dato for smagningen (06-10) 

 

 

Portvinssmagning 

Den 6. oktober kl. 13.30 

på havnen (1. sal på elværket) i Holbæk 

 

 
 

James Howell sagde i 1600 tallet om portvin: 
 

God portvin giver godt blod 

Godt blod giver godt humør 
Godt humør frembringer smukke tanker 

Smukke tanker skaber gode gerninger 
Og gode gerninger bringer en mand ind i himlen  

 

  www.d-p-h.dk 

 

http://www.d-p-h.dk/

