
Sejlskibe under Storysails 2009

I år kan vi tilbyde charter af disse prægtige 
sejlskibe under Tordenskioldsdage 2009:

“Ostindiefararen Götheborg”
En unik kopi af et 58 meter langt svensk 
handelsskib, der kommer hjem til Gøte-
borg i 1745 fra Kina. Den går på et skær og 
synker 500 m fra Nya Elvsborgfæstningen.
Ostindiefararen sejlede påny turen til Kina 
i 2005-2007.  Anløber til Tordenskiolds-
dage og dansk havn for første gang. 
Kan have 180 gæster ombord til arrange-
menter.

 

“Christine af Bro”
En 30 meter lang kopi af en bojort, et handels-
skib brugt år ca. 1700 på de store svenske søer til 
at sejle jernmalm. Skibet søsættes i 2002 i Kristine-
hamn.  Hun besøger for første gang dansk havn 
under Tordenskioldsdagene.
Kan have 55 gæster ombord under sejlads.

“W. Klitgaard”
Bygget 1891 i Frederikshavn. En smuk og værdig
repræsentant af dygtig skibsbygning i Frederikshavn.
Det første danske fiskerfartøj med hjælpemotor 
ombord. Sammen med et andet lokalt sejlskib, ”Fie”, 
er ”W.Klitgaard” fra år 2000, kraftigt medvirkende til 
udviklingen af Tordenskioldsdage. Kan have 28 gæster 
ombord under sejlads.

“Eye of the Wind”
Skibet med de smukke røde sejl. En helt unik 40 
meter lang brigantine, som i sit lange liv bl.a. har 
indgået i mange spillefilm. Mange berømte skuespil-
lere har således haft deres gang på hendes dæk. Et 
skib med mange smukke detaljer ombord. Skibet er 
nu under dansk flag.
Kan have 12 gæster ombord under sejlads.

Vend...
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 “Marilyn Anne”
En smuk smuk tre-mastet skonnert, som har glædet 
os med sin deltagelse til Tordenskioldsdagene 
mange gange.
Sejler til daglig med 9.-10. klasses elever, som har 
brug for andre udfordringer end i folkeskolen.
Kan have 36 gæster ombord under sejlads.

 
“Lilla Dan”
Rederiet Lauritzens forhåndværende uddannel-
sesskib. En smuk, rødmalet to-mastet skonnert 
som aflægger Tordenskioldsdagene besøg for 
første gang.
Kan have 40 gæster ombord under sejlads.

 
“Brita Leth”
Smukt og meget velholdt to-mastet skonnert 
fra Århus, som besøger Tordenskioldsdagene for 
første gang. Hun har oplevet meget i sit lange 
liv. Sejler jøder til Sverige under 2. Verdenskrig. 
Endvidere forliser hun ved Samsø i 1941 og 
bjerges i 1942.
Kan have 30 gæster ombord under sejlads.

 
“Havet”
Flot to-mastet galease fra Helsingør. Havet 
er det sidst byggede lastskib af træ her i 
landet, bygget i 1954. Her er god plads og 
spisesalon under dæk. Det er anden gang 
det prægtige skib gæster Tordenskiolds-
dage. Kan have 46 ombord under sejlads.

“Bessie Ellen”
To-mastet ketch. Bygget 1904 i Plymouth. Et 
spændende skib som anløber Tordenskioldsdage 
for første gang.
Kan have 36 gæster ombord under sejllads     

Med forbehold for ændringer, Fonden Tordenskiold.     
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