
 

12 Søn dag

D a gb l a D e t H o l s t e b r o - s t r ue r / F o l k e b l a D e t l e m v ig
S ø n d a g  3 0 .  j u n i  2 019

 

Kultur
Jesper lundsgaard 
jelu@folkebladetlemvig.dk

Struer: Kanonerne bragede 
løs i et større søslag i havnen 
i Struer lørdag eftermiddag.

Og selv om besætningen 
om bord på den tre-maste-
de skonnert Marilyn Anne 
var overbeviste om, at de 
havde vundet slaget mod 
kanonfolket inde på kajen, 
mindede det officielle resul-
tat mest om uafgjort. For der 
blev nemlig kun skudt med 
løs krudt fra begge sider.

Slaget var et af højdepunk-
terne ved havnefestivalen 
i Struer lørdag. Det havde 
trukket mange nysgerrige 
til, og de kunne ud over sø-
slaget boltre sig med mange 
forskellige aktiviteter på van-
det og på kajen. 

Skonnerten Marilyn-An-

ne, der oprindeligt er bygget i 
Marstal på Ærø, fylder i år 100 
år. Marilyn-Anne fungerede i 
mange år som fragtskib, men 
efter en ombygning er den 
nu et skoletilbud til unge i 
9.- og 10. klasse i Struer, Hol-

stebro og Herning Kommu-
ne, der har brug for et alter-
nativ. Men det er også flittigt 
brugt til events forskellige 
steder i landet, hvor der skal 
laves søslag. Det sker i sam-
arbejde med sortskrudtskyt-

ter fra Frederikshavn, der står 
for at fyre kanonerne af.

Poul Erik Sørensen fra Kor-
sør var imponeret af både 
søslaget, men også udform-
ningen af den nyrenoverede 
havn i Struer.

- Det var fantastisk at se 
søslaget, selv om det larme-
de en del. Jeg har ikke styr på, 
hvem der vandt, men det var 
godt at se de mange menne-
sker der var hernede, og så er 
det sjovt at se dem lege røve-
re og soldater en gang i mel-
lem, siger Poul Erik Sørensen, 
der oprindeligt stammer fra 
Struer.

- Og så er det fantastisk at 
se, at man endelig har taget 
sig sammen til at få renove-
ret havnen, og det er blevet et 
flot resultat. Det er jeg meget 
positiv over for, tilføjer han.

tre arrangementer i et
Søslaget var langt fra den 

eneste aktivitet ved festi-
valen. Blandt andet havde 
Sportsdykkerklubben Blæk-
sprutterne endda sørget for, 
at de kunne have en aktivi-
tet under vandet. De hav-
de sendt en dykker ned i en 
stor vandtank, og herfra kun-
ne børn og andre nysgerrige 
se, hvordan han kommuni-
kerede og bevægede sig un-
der vandet iført fuld dykker-
udstyr. På vandet var der fuld 
gang i kabelbanen, mens den 
tidligere færge Venøsund 
sejlede ture i bugten ud for 
Struer. Og på havnen var der 
både boder, hoppeborge og 
andre aktiviteter.

Havnefestivalen i Struer 
var tre arrangementer, der 
var slået sammen til et. Ud 
over at markere 100-året for 
skonnerten Marilyn Anne 
var arrangementet også en 
sammensmeltning af unge-
festivalen samt de landsdæk-

kende havnedage, der de fle-
ste steder fandt sted i sidste 
uge.

Det var Alice Frederiksen 
fra ungdomsskolen i Struer, 
der havde koordineret de 
mange arrangementer. Og 
hun var godt tilfreds med 
både afviklingen og frem-
mødet.

- Det er dejligt at se, at 
der er så mange, der er duk-
ket op til arrangementet, og 
det er gæster i alle aldre. Og 
så er jeg imponeret af at se 
det arbejde, 23 unge fra ung-
domsskolen har brugt tid på 
at planlægge, fungerer, siger 
Alice Frederiksen, der ikke 
tør komme med et bud på, 
hvor mange der dukkede op 
til havnefestivalen.

- Aktiviteterne er spredt 
over et stort område, så det 
er umuligt at vurdere, hvor 
mange der egentlig har væ-
ret her, siger hun.

Kanonerne bragede i havnen
der var masser af mennesker og aktivitet på havnen i Struer, da der lørdag var havnefestival
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ulfborg: "Blod bliver ikke 
glemt". Sådan stod der på et 
skilt, hvor der også stod "RIP 
MT 2019", da borgerne i Ulf-
borg torsdag morgen vågne-
de op.

Der var også malet trusler 
andre steder i byen, og poli-
tiet kædede initialerne MT 
sammen med Mourits Trold-
toft, som er dømt for at sky-
de en ulv. 

Senere indrømmede ulve-
debattør Storm Balderson til 
dagbladet, at han stod bag 
hærværket.

 Nu har han fået polititil-
hold. Ikke kun mod Mourits 

Troldtoft, men også mod 
dennes søn, Steffen Troldtoft.

Steffen Troldtoft bekræf-
ter over for TV Midtvest, at 
en person har fået et polititil-
hold mod ham selv og sin far. 

Han kan dog ikke sige navnet 
på personen.

Storm Baldersons advokat 
siger til tv-stationen, at poli-
tiet har sigtet ulvedebattøren 
og givet ham to tilhold.

Storm Balderson har fået polititilhold
Ulvedebattør har fået to polititilhold, efter han natten mellem onsdag og torsdag begik hærværk 
og malede trusler på blandt andet kirken i Ulfborg, skriver TV Midtvest.

sortkrudtskytter fra 
Frederikshavn var flot klædt 
ud, da de satte gang i søslaget 
i struer Havn under lørdagens 
havnefestival. Foto: Jesper 
lundsgaard

Der lød et stort brag de 11 gange, kanonen blev skudt 
af. Heldigvis var der kun tale om løst krudt. Foto: Jesper 
lundsgaard
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det var fantastisk at 
se søslaget, selv om 
det larmede en del. 
jeg har ikke styr på, 
hvem der vandt, men 
det var godt at se de 
mange mennesker 
der var hernede, og 
så er det sjovt at se 
dem lege røvere og 
soldater en gang i 
mellem.
 Poul erik sørensen, 


