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Historienom
Hestersbäd
Af OveJuhl
Fomandenfik en henvendelse
fra Holla.rd medet flot foto af
ensildebad.Ej€ren.Hestervan
Yporen,ville gemevide,om vi
i voresrggisterhavdoandre
bädesomdenne,og om vi
holdt nogletr&f for bädeaf
denn€tlpe. Det har vi ikke,
menJohnhenvistetil treskibssanünenslutnmgen.
Det lille vsrft "Udsigt€n"
Hesterhavdeoplyst, at bäden
r byggeti Kalvehave,og
Johnsendtederfo. hcnvendelsenvideretil mig.Og hvilken
overraskelselBäden,der er fia
1931,er byggetpä voreslille
lokale v@rft.
"Udsigt€n",somverftet hedd€r, ligger i ViemoscSkov med
en flot udsigt ov€r Bogestrommenog huseri dag et bädelaug
af sammenavn, somundert€gnodeog ä er medl€maf.
Vrerftet stamfter fra 1929,hvor

den forst€ ejer,ChristianPetersen,startedesit lille bäder€rft,
n&rmestunderet hah'tag.Seaf 50'eme,
nere,i slutningen
b)'gning.
rejstesdeh nuv@rende
Hahtaget €ksist€r€retdnu og
bliver anvendtsomtommerskur,
D€tblevtil ca.550bädei Chr.
Pete$ens,og senerehansson
Eivinds,ti4 hvilket var garlske
godt klaret af sä lille et verft.
aleI l9E9var EMnd Petersen
ne om v@rftet,mentre unge
monneskerdeltogi arbejdet,nu
gamlefiskermedat restraurerc
joller. Deüsidstcvar €n2smakkejolle,som i dag er under N&stvedMuseum.
kedsenaf
I 1996udvidedes
irteressered€,somgemeville
medvirk€til at bevaredet gamle bädevarft, og der blev dannet et bädelaug.Eiviad Peters€nvar i mellemtidenafgäet
ved doden,sä dor var god brug
for folk med ildhu for verftet
og bädene.
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Det lille verft "Udsigten"
Nu modesvi hver onsdageftermiddagog püslerom vore
"skibe", i dennevhter har vi
päbeglndtrestaureringenaf en
jolle, der er byggetpä }@rfteti
1961.
Det var Axcl Svcndsensbld
Vi havdealdrig dromrom, at
der rar nogentilbage af de forsrebäde,der blev bygg€tpä
verftet, derfor var d€t lidt afen
appelsini tuüanen at hsre orr
Hestersbäd.
Bärienblev byggettil fisker
Axel Sveadse8,Steg€.Ksbt pä
auktion i ca. 1943affisker Otro
Jenser!Srensved.I 194?blev
badonksbt affisker Erluf
Cristofferson,Balle Strand.Bo
Bonfils, Kobenhavnkobte den i
1966og rcnovoredoden i 196E,

her bleYdiammensandsynligvis
lukk€tI l97l blev bädensolgttil Erik
Stender,Humlebsok,han fl',ttederil Frankig og tog mäske
b&le,nmedsig. I 1984blev bäden solgttil Holand.
H€sterkobte bädeni 1993og
gav dedda!'netSilden,og den
er nu hjemhrreudei Atlemuiden,Holla.4 og Hester vil
sn4restkommeog bessgedet
!@rft, hvor bädener bygget.
Til vhter vil vi holde "Abent
l@rft" for DF.igL's medlemm9r, menmoreom dgttei nesteblad.
Kan du ikke ventemedat se
mereom BädolaugetUdsigten,
kan du kigge pä bädelaugets
hjemmeside:
\iwrv.baadelauget.dk
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evige
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