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Tordenskioldsdagene for fulde sejl 

Lørdag den 26. juni kl. 13.00 – 15.00 kan du opleve Frederikshavn fra søsiden 

med det store sejlskib ”Maja”  

Program 

Kl.  12.45  En storyofficer afhenter jer ved indgangen til Tordenskioldsdagene 

Kl.  13.00  I sejler ud med ”Maja”. 

Jeres storyofficer vil være med under sejladsen, som går syd på - ud under Pikkerbakkerne.  

Såfremt vejret tillader det går skibet for sejl, og I kan nyde den smukke udsigt og ikke mindst 

stilheden, når sejlene er oppe.  

Sejlturen varer 2 timer.  

Under sejladsen vil der være mulighed for at købe Flådeøl, vin og vand.  

Der er også mulighed for at bestille ”skibskurve” som kan medbringes ombord  

 og indtages under sejladsen. 

Skibskurvene kan bestilles samtidig med bestilling af sejladsen.  

Prisen for sejltur er kr. 250,- pr. person 

Prisen for Skibskurven er kr. 150,-  

 

__________________________________________________________________________________ 

Gå ikke glip af denne særlige oplevelse. 

Inviter medarbejdere, venner og familie med på denne sejltur.  

Tilmelding til Jette Lyng på mobil 4057 7076 eller mail: mail@jettelyng.dk  

Klik ind på www.tordenskiold.dk og se hele programmet for Tordenskioldsdagene.  

mailto:mail@jettelyng.dk
http://www.tordenskiold.dk/
http://www.almuen-fladstrand.dk/
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LIDT OM DET GODE SKIB  MAJA  

 

”Maja” blev bygget under Første Verdenskrig på et af mange værfter langs Rhinen i Holland, værftet hed 
G. Boot am Alphen. Dengang var det 26 meter langt og havde en meget høj mast forest og en lidt lavere 
agter (bagerst), skibstypen kaldtes en sejllogger. Kølen blev lagt i 1916, hvilket vil sige at skibets bygning 
påbegyndtes, men først i 1919 var hun færdig, formodentlig grundet svigtende stålleverencer under 
krigen. Sejlloggeren var en stærkt bygget konstruktion, med skarpe linier bestemt for Nordsøens krappe 
søer. ”Maja” hed dengang “Hans KW 56” og sejlede ud fra Rhinen med fiskere ombord og drev fiskeri i 
Nordsøen efter sild. Bramsejlskonnerten er ejet af  Fonden Bramsejlskonnerten Hvide Sande. Fakta: 43 
meter lang. 480 m2 sejl.  

 

DU KAN VÆLGE MELLEM 2 SKIBSKURVE, SOM BESTÅR AF:  

Støvledanserens Skibskurv:  
Spydstegt fugl ( 1/2 Kylling grillet over åben ild ) 
med Hvide Ørn kål.  
Tordenskiolds pølse m / grov 1717 sennep & 
hjemmebagt mjødbrød. 
Nordjyske oste m / hjemmelavet økologisk 
æblecompot & havtorn fra Tordenskiolds 
palmestrand. 
Denne kurv koster KUN 150,- pr. prs 
Vin kan tilkøbes for 25,- pr.prs 
Frank`s Frederikshavn 
http://www.franks.dk/ 
Silovej 8 
9900 Frederikshavn 
9842 2288 

 

Døde Anders Skibskurv 

Kalles hjemmelavede fiskefrikadeller med 

remolade  

Små stegte kyllingelår med friskbagt rugbrød & 

smør   

Ostestave med vindruer & frisk frugt 

Pris pr. kurv 150,- min 2 kuverter 

Ekstra tilkøb:  

Hardys rød- eller hvidvin m/glas 250 ml. pr. fl. 25,-

Skal forudbestilles på henrik@scantour.dk  

eller 4214 7320 senest d. 22-06-2010 

Med venlig hilsen 

Damsgaard 

 

http://www.franks.dk/
mailto:henrik@scantour.dk

