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Motorfyrskib nr. 1 flbner
som maritimt museum

NAr Esbjergs nye maritime
museum, Motorfyrskib nr.
1 "Horns Rev", Abner ud
for Nordre Mole ved Fa-
no-fergen sondag den 8.
juli kl. 14.00, sker det pA
430-6rsdagen for Dan-
marks forste fyrskibslov.
Samtidig er det serdeles
tet pA 75-Arsdagen for ski-
bets fsrste udlregning ved
Esbjerg, hvor Motorfyrskib
nr. 1 giorde tjeneste pd sta-
tion Vyl ud for indsejlingen
ved GrAdyb fra 1915 til
1980.
I f988 blev Danmarks

sidste ffrskibe - herunder
Motorfyrskib nr. 1 - sat til
auktion, og i Esbjerg dan-
nede en gruppe af interes-
serede borgere "Fonden til
erhvervelse og bevaring af
Motorfyrskibnr. liEs-
bjergi', der snskede skibet
tilbage til Esbjerg som
monument over et stykke
speciel sofartshistorie, som
har haft en ganske sarlig
betydning for besejling af
Esbjerg Havn. Bestrabel-
serne lykkedes, og n6r
Motorfurskib nr. 1 6bner
pi sondag, har den samme
gruppe lagt et utal af frivil-
lige arbejdstimer ombord

for at sette skibet i pra-
sentabel stand.

Udgangspunktet for
istandsattelsen har veret
at fastfryse skibets ydre og
indre som det sA ud, da det
blev inddraget fra tjeneste
i 1980. De udstillinger, der
er ombord, er fojet ind i
skibet, hvor de forstyrrer
indretningen mindst mu-
liet. Publikum vil kunne
ferdes frit pA hele skibet,
fra skibets bro til mandska-
bets smi lukafer og
motorrum, ligesom der og-
sA vil vere mulighed for
f.eks. nermere at studere
det imponerende ankerspil,
der var nodvendigt for at
holde et motorfurskib pA
den rette position i al slags
vejr.

For at bringe skibet sA
tet pA den dagligdag, der
udspandt sig ombord indtil
for ganske fA 6r siden, er
skibet forsynet med det
oprindelige mandskabs-
hold pi syv - udfort i gips
og placeret rundt om pA
skibet for at vise publikum
i de arbejdsfunktioner, der
var ombord pA de gamle
motorfurskibe.

Samtidig vil udstillinger,

der er opbygget og udfort
af Fiskeri- og Sofartsmuse-
et i Esbjerg, berette om
furvesenets historie i Dan-
mark fra Valdemar Sejr i
begyndelsen af 1200-&rene
oprettede det forste fyr ved
Skanor til i dag, hvor radio-
fur, decca, loran og radar
har overhalet furskibene
indenom. Ogs& opbygning
Esbjerg Havn i 1870'erne
samt de vanskelige besej-
lingsforhold gennem
GrAdyb Barre prasenteres,
ligesom fyrskibenes kon-
struktion og funktion, samt
historien om netop motor-
furskib nr. 1 fra byggekon-
trakten blev underskrevet
i 1912 til skibet kom tilbage
til Esbjerg i 1989, vil blive
presenteret pA udstillin-
gen'

Med erhvervelsen af
Motorfurskib nr. 1 "Horns
Rev", har Esbjergby og egn
fAet en ny flot attraktion.
Men samtidig vil Motorfur-
skib nr. 1 vere en verdig
afslutning pA en spenden-
de del af sofartshistorienn
som hermed bliver tilgren-
gelig for alle interesserede.


