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Vedr. drlft af bevarlngsvardige fartlJer:
I 1989 blev Motorfyrsklb nr. 1 - Danmarks f/rste motorfyrsklb
og verdens st/rste intakt bevarede fyrsklb af tra - af for-
svarsmlnlsterlet overdraget ttl "Fonden tll bevarelse og ved-
llgehold af Motorfyrsklb nr. 1 1 EsbJerg't.

ItFyrsklbsfonden" sttr som eJer af sklbet og er ansvarllg for
sklbets drift og vedllgehold. T11 hjalp for sldstnavnte er
stlftet en stdtteforenlng "Fyrsklbets vennerrf, hvts opgave
bl.a. er praktlsk, teknlsk t1Isyn med sktbet samt foresttelse
af Ubende vedllgeholdsopgaver.

I stvel fondsbestyrelse som venneforenlng er reprasentanter fra
lokale varfter, lodsvasenet, maskinmesterskolen og andre marl-
time vtrksomheder stledes, at man 1 sklbets umlddelbare bagland
har den nddvendlge ekspertvlden tll rtdlghed 1 relatlon tll s&-
veI drlft som vedllgeho1d.

Flskerl- og Sdfartsmuseet er tllknyttet projektet som museums-
fagllg konsulent og som udstlller ombord p& sklbet. Sklbets
placerlng I EsbJerg blev af forsvarsmlnlsteriet gJort afhanglg
af museets konsulentrolle, som udelukkende er af fagI19, lkke
dkonomlsk karakter.

f JuIl 1990 blev Motorfyrskib nr. 1 Abnet for publlkum ved sln
nye plads et dertll lndrettet anlag ved Nordre Mole 1 Esbjerg
Havn.

cennem mere end 100 Ar var fyrskibene 6n af forudsatnlngerne
for besejllngen af Esbjerg Havn Danmarks port mod vest. som
det eneste sted 1 dansk farvand havde man her en overgang 3
fyrsklbsstationer I lyskontakt med hlnanden. I alt har der
gennem tlden ekslsteret 5 fyrsklbsstatloner ud for EsbJerg.
Motorfyrsklb nr. 1 blev 1 t9l3/t4 bygget med station Vyl for
67e, og sklbet tllbragte hovedparten af sine 73 &r I aktlv
tJeneste pl fyrsklbsstatloner ud for EsbJerg. sklbet er det
fyrsklb, som I langst tld var statloneret ud for Esbj€rg, og
samtldlg var Motorfyrsklb nr. 1 tkke blot det sldste fyrsklb pt
lkke mlndre end flre af de fem statloner ud for trsbJerg det
var ogsA d6t fyrsklb, som 1 1980 afsluttede EsbJergfyrskibenes
102-irlge hlstorle. Pt baggrund heraf synes Motorfyrsklb nr. 1
velegnet tll ovennevnte formll, som kulturhlstorlsk ml slges at
have stvel lokal som natlonal relevans.
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I relatlon tl1 etableringen af udstlllinger ombord p& Motorfyr-
sklb nr. I har Flskerl- og Sdfartsmuseet lndledt lndsamling og
dokumen*-ation af fyrsklbenes historie 1 Danmark et hldtil
forsdmt kapltel af dansk sdfarts hlstorte. Det forellbige re-
sultat heraf er udstllllngen ombord pA =klbet, som er udflrt
siledes, Et den vesentllgste udstllllngsgenstand - sklbet
selv - er bevaret lntakt. f museets neste &rbog brlnges en ar-
tikel om Motorfyrsklb nr. 7, og i maj 1991 udglver museet en
bog om fyrskibene ved Esbj€r9, som flrste skridt p& vej mod en
samlet publlkatlon om rrDanske fyrsklbe og fyrsklbsfolk".

Der er s&ledes tale om et projekt, hvor den prlmare erhvervelse
og etablerlng er bragt I orden, den nldvendlge tekniske eksper-
tlse for skibets drlft og vedllgehold er tll stede, 09 hvor der
foreg&r en serlls dokumentatlons- og formldllngslndsats omkrlng
sklbets kultur- og s/fartshistoriske betydnlng, som ovenlklbet
har relevans btde p& et lokalt og et nationalt p1an.

Fyrsklbsprojektet I EsbJerg er 1 sit udgangspunkt et prlvat
initiatlv, og trods store donationer fra prlvate vlrksomheder
og fonds er det lkke lykkedes at formt lokale myndlgheder tll
at yde bldrag til skibets drlft.

Fondsbestyrelsen, som jo eJer skibet og er ansvarlig for drlft
og lkonoml, m& se t 6|nene, dt flere mldler vil vare nldvendige
for at sikre sklbets fortsatte drift. Lykkes det lkke at sikre
drlften, r& sklbet tilbageleveres tll forsvarsminlsterlet, som
st antagellg vil satte skibet pt den auktion, som det i 1988/89
lykkedes fondsbestyrelsen at afvarge. Sker dette, vl1 skibet
ikke blot vare tabt for EsbJetg, men m&ske ogst for Danmark.

Kunne man tanke sig, at Sklbsbevarlngsfonden evt. var en mu-
I1ghed, idet man her reelt slkrer et relevant fartdj, j-nden
rislkoen for en bortauktlonering t1I udlandet opstAr?

E}ler kunne man forestille slg en andring 1 strukturen omkring
skibet s&Iedes, Et det evt. omdannedes til en selvejende muse-
umslnstltution, som vla en art assocleret-museumsordning - og
med Flskeri- og S/fartsmuseet som konsulent - flk tllflrt
driftsmldler i et vlst, omfang?

Eller er de
fuldstandlg
rlsikomomen
konomi?
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neste mullghed 1 virkeligheden at tage skibet
nd 1 Flskeri- og S/fartsmuseets regl med aIle de
, som dette m&tte medflre for museets samlede 6-

Som proJektets museumsfagllge konsulent skal Flskeri- og 36-
fartsmuseet derfor foresp/rge Statens Museumsnpvn, hvilke mu-
llgheder der reelt foreligger for via offlcielle kanaler at
slkre drlften af et stdant serldst projekt, som ovenlklbet er
over den flrste, svare etablerlngsfase?
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Da Motorfyrsklb nr. 1 Jo lkke er Danmarks eneste bevarlngsver-
dige fart/J, som flndes 1 mere eller mlndre dlrekte sammenhang
med et museum og da drlften af museumssklbe generelt kan b11-
ve et stort dkonomlsk problem for mange museer 1 en tid med en
stram /konoml vlI ovennevnte konkrete splrgsmAL endvldere g1-
ve Statens Museumsnavn lejItghed tlt en prlnclptel drlftelse af
multghederne for en drlftsmasslg slkrlng af vor sejlende kul-
turaiv. En drdftelse, som I allerhljeste grad vll have interes-
se for de museer, som lndgtr t de slkaldte slfarts- og flskerl-
pulJer. t

Med venllg hllsen

Morten Hahn-Pedersen
museumsdirektlr, konsulent for fyrsklbsprojektet og sekreter
for museernes s/fartspulje.


