
Ferskvandsmuseet  Siimtoften 18  8680 Ry  tlf. 8689 0199  e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1

Gl. Turisten

en passagermotorbåd

bygget 1922 i Ry
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Forhistorie
Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet i Silkeborg, som besørgede
sejladsen mellem Ry og Himmelbjerget. En af selskabets både var stationeret i Ry,
hvor mandskabet måtte overnatte på hotel. Senere kørte personalet med tog til Ry om
morgenen og tilbage til Silkeborg igen om aftenen. Ordningen var upraktisk og
overskuddet minimal. Derfor overdrog Hjejle-selskabet i 1923 Himmelbjergruten til
bådejer R.P.Willumsen, Ry, men med den bemærkning, at hvis det selvstændige Ry-
selskab indstillede sejladsen, var Hjejle-selskabet forpligtiget til at sejle mindst én
gang om dagen i turistsæsonen.

Willumsen indsatte begge sine både på ruten: Turisten bygget i 1922 til 75 passagerer
og Viking bygget i 1923 til 107 passagerer.
Viking er stadig i drift på Himmelbjergruten, hvorimod Turisten blev solgt til private
under navnet Line i 1975. Samme år købte Ry-selskabet jernbåden Mågen af Hjele-
selskabet. Denne båd kan tage 122 passagerer og blev indsat på ruten under navnet
Turisten, hvilket navn den i dag stadig sejler under.

Beskrivelse af Gl.Turisten
Af historisk grunde har vi ønsket at bevare det oprindelige navn, men for at udelukke
forvekslingsmuligheder med det skib, som stadig er i drift, har vi kaldt båden Gl.
Turisten.

Skibet er bygget på Siimtoften i Ry i 1922. Willumsen, som stod for byggeriet
sammen med tre andre lokale håndværkere, var ikke skibstømmer. Derfor havde
bådbygger Christensen, Remstrupvej 10, Silkeborg det overordnede opsyn med
byggeriet og er opført som bygmester i skibets tilsynsbog.

Skibet er kravelbygget af eg og fyr og oprindelige med en 4 takts Mercedes Penta
benzinmoter. Skibet er på 18.41 brutto- og 14.49 netto register-tonnage. Længden er
på 14 m og bredden 3,4 m. Båden har fået ny kahyt og gulv i 1950, men fremtræder i
dag ellers stort set som ved bygningen i 1922. I 1968 udskiftes benzinmotoren med en
dieselmotor, som stadig sidder i skibet.

Anvendelse
Skibet har siden bygningen i 1922 været anvendt i rutefarten mellem Ry og
Himmelbjerget. Skibet blev sejlet af to mænd, en skipper og en ”bindemand”.
Det har været muligt gennem skibets tilsynsbog at følge rækken af ejere frem til 1975,
hvor skibet sælges til Holger Østergaard, som op til i dag har anvendt skibet til privat
lystsejlads.
Af tilsynsbogen fremgår, hvordan skibet hvert år tages på bedding i okt.-nov. for
vinteren og sættes i vandet igen i april-maj det følgende år efter et årligt kontrol-
eftersyn fra Statens Skibstilsyn. Det fremgår også, at sikkerhedsreglerne strammes
gennem årene med kravet om mere tidsvarende redningsudstyr.

Gl. Turisten og Ry
Gl. Turisten har altid markeret sig i bybilledet ved havnefronten i Ry. Det har derfor
også været muligt at finde skibet afbilledet på postkort, brochurer, fartplaner m.m. fra
skibets første brugsår og frem til i dag.
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Himmelbjerget skulle besøges fra
søsiden og derfor har rutebådene i Ry
spillet en vigtig rolle for byens
turistliv.

Forsiden på denne turistfolder viser
meget godt, hvordan Gl. Turisten blev
brugt i forbindelse med en
markedsføring af Ry og omegn.

Postkort, Egnsarkivet, Ry, 1925
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Postkort, Egnsarkivet, Ry 1929. Turisten på vej mod Ry fra Himmelbjerget.

Turisten ses afbildet på turistbrochure, sammen med fartplanen for sommeren 1935

Ejerforhold
R.P.Willumsen har af alle ejere brugt Turisten i rutefart flest år, fra 1922 til 1947.
Herefter overtog Hans E. Jensen bådene i 1948 og drev bådfarten i 11 år. Hans Jensen
byggede kahytten om og lagde nyt gulv med dobbelte spanter.
I 1959 blev både Turisten og Viking solgt til Sigurd Fogh, som kun ejede bådene i to
sæsoner, hvorefter de solgtes til Peter Hansen, som tidligere havde været skipper på
bådene. Willumsen blev også ved som styrmand mange år efter, at han havde
afhændet begge både. Peter Hansen solgte bådene videre til Tage Hjorth i 1964 og
fortsatte selv som kioskejer sammen med sin kone på Himmelbjerget frem til 1986.
I 1972 blev bådene solgt til Bent Hausgaard, som blev den sidste der brugte Gl.
Turisten til rutefart frem til 1975.
Hos de tidligere ejere findes i dag stadig en del billeder og genstande, som
Ferskvandsmuseet håber, vil indgå til museets samlinger og arkiver.
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Fartplan for Turisten og Viking fra 1936.
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Turisten ved havnekiosken i 1945. Postkort, Egnsarkivet i Ry

Udflugt med Lojt Husmandsforening i 1947. Postkort, Egnsarkivet, Ry.
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Billede af Turisten, vinteren 1948-49, Egnsarkivet, Ry

Turisten og Viking ved kajen i 1955. Postkort, Egnsarkivet, Ry.
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Artikel i Silkeborg Avis, april 1959 omkring ejerskiftet for Viking og Turisten
 .
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Fremtiden for Gl. Turisten
Skibet er blevet synet af Skibsbevaringsfondens konsulenter Jes Kromann i 1999 og
Tom Rasmussen i 2000 og er nu blevet erklæret for bevaringsværdig.
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Ferskvandsmuseet ønsker at anvende skibet til sejlende kultur- og naturformidling.
Skibet vil blive indregistreret som lastskib under 20 brutto register tonnage med op til
12 passagerer. Det betyder også, at Museet ikke går ind i en konkurrence med Ry
Turistfart, som stadig driver rutetrafikken med søsterskibet Viking og med den nye
Turisten.

Ferskvandsmuseet har haft forkøbsret til Gl. Turisten i en længere periode og netop nu
forhandles med den nuværende ejer om et ejerskifte i første halvdel af 2001.
Midler til anskaffelse og indkøb af redningsudstyr m.m. søges skaffet via private
fonde. Midler til restaureringen søges dækket gennem rente- og afdragsfrie lån fra
Skibsbevaringsfonden.

Gl. Turisten på land i foråret 1999 og i vandet sommeren 1999 (foto: Feskvandsmuseet)

Driften af skibet fremover vil ske
gennem en forening: ”Til bevarelse af
Gl. Turisten”, hvor Ferskvandsmuseet
vil indgå med en til flere bestyrelses-
medlemmer sammen med interessenter
fra erhvervs- og kulturlivet i Ry

December 2000
Tinna Møbjerg
Museumsleder
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