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NNy bog om vores smukke Limfjord
D. 26/10 udgiver Galleri Sallings forlag Tjaldur en bog om
Limfjorden.
Det bliver en smuk og anderledes bog ,som vil være en
fortræffelig julegave til dine ansatte.
Bogen tager udgangspunkt i fjorden og maleren Finn
Haves fascination af Limfjorden som malerisk inspiration.
Til bogen ”Fra fjorden” maler Finn Have billeder ude på
fjorden i sin motorbåd. Malerierne er udført indenfor de
sidste 2 år og kunstneren skildre r landskabet, dyrelivet
og de skiftende årstider og vejrlig. Bogen indeholder
malerier med motiver set fra fjorden og kysten omkring
Mors, Fur, Livø, Jegindø Thy, Salling...
Nogle steder er han gået i land, for at få et andet

perspektiv på motivet. Dyrelivet fanges i de
karakteristiske brede strøg. Det er blevet til over 90
malerier og tegninger som vises i Galleri Salling i
forbindelse med udgivelsen.
Finn Have har lavet en lang række smukke bøger. Den
seneste bog ”Mors – et særligt sted” fik stor bevågenhed
og de 1.500 trykte eksemplarer er er så godt som
udsolgt.
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Preben Heide skriver om sejlerens synsvinkel
Teksterne i bogen er skrevet af forfatteren og
journalisten Preben Heide, som er en ivrig sejler og som
udover en lang karriere ved TV og radio, bl.a. har været
ansat som journalist ved Morsø Folkeblad .
Preben Heide har tidligere i bogform skildret sine
oplevelser som sejler. Han har således bl.a. udgivet
bogen ”Limfjorden set fra søsiden”.
Prebens tekster til ”Fra fjorden” har sejlerens synsvinkel
Han beskriver med kærlighed det område, han kalder
Limfjordens Øhav. Teksten drager ud i digternes fodspor
og kølvand. Han går i land på Livø, der som økologisk
reservat har en særstatus blandt danske øer. Den store
bestand af sæler er også med, ligesom de er motiver for
Finn Haves billeder. Endelig er der et afsnit om
Limfjorden som spisekammer med minder om store
kulinariske oplevelser - i alt ni tekster om et farvand,
Preben Heide har besejlet igen og igen.

Uddrag fra kapitlet ”Kapsejladsen Limfjorden Rundt”
En af de største begivenheder på Limfjorden er den store
sejlads Limfjorden Rundt omkring Mors, Fur, Livø og i
Skive Fjord. Vi er på vej fra Nykøbing til Fur om bord på
en træbygget kopi af en gammel dansk jagt. En tremastet
skonnert kommer brusende ned mod os. Den krænger 1520 grader under vindpresset på 400 kvadratmeter sejl.
Den 25 meter høje stormast rager som et tårn op mod de
drivende sensommerskyer. Så skratter det i VHF-radioen.
”Lappedykkeren, Lappedykkeren! Her er Marilyn Anne. Vi
ser jer. Vi har vinden fra styrbord. Vi holder på," lyder det
fra den sortmalede klassiker.
Skipper Niels Harborg på ”Lappedykkeren” klikker et par
gange på sendetasten som svar.
”Vi falder af, indtil hun er forbi. Hun har retten til vejen,
og hun er den største”, siger skipper, mens han svinger
med kasketten som hilsen til styrmanden.
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Bogen bliver på 125 sider, indbundet i stift bind og i et flot
layout. Teksterne er både trykt på dansk og engelsk. Den
koster 249,- plus eventuel forsendelse.
Forlaget Tjaldur/Galleri Salling
Hjerk Kirkevej 2, Hjerk, 7870 Roslev
tlf. 28877288 E-mail: lars@gallerisalling.dk
www.gallerisalling.dk

Se TV Midt/Vest indslag om projektet
http://frontend.xstream.dk/tvmv/?id=27265
Morsø Folkeblads ugeavis havde en større artikel om det
http://www.e-pages.dk/morsoefolkeblad_ugeavisen/491/

4

