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  Kirkeskibet i Lemvig Kirke 
Også Lemvig Kirke har sit kirkeskib, som er skænket til kirken så sent som i 1985 af 
en gammel Lemvig-dreng, tidligere bygningssnedker Andreas Jensen.  
Skibet er en nøjagtig model af den -firemastede bark ”L´Avenir”, der blev bygget i ca. 
år 1900 og forliste i Sydatlanten i 1938. Eneste rest var en redningskrans, som 
mange år senere blev fundet på en strand i Sydamerika.  

  
                                    L'Avenir 
En fire-mastet stål bark bygget i 1908 af RC Rickmers, Geestemünde. 
Hendes mål var: 87,35 × 13,62 × 7.55 meter  [278'2 × 44'8 × 26'5] 
og tonnage: 2738 BRT og 2074 NRT. 
  

1908:  Søsat fra værftet i RC Rickmers, Geestemünde for Soc. Anon. Maritime de  
             Belge SA, Antwerpen som sejl skoleskib. 
 

1909: 9. Februar – 23. maj: Sejlede fra Wallaroo til Falmouth i 103 dage. 
  

1911: En radiosender og modtager blev installeret som den første nogensinde  
              installeret i et sejlskib. 
 
1911: Sejlede fra Port Talbot til Antofagasta i 68 dage. 
 
1914: juni. Oplagt i L'Havre ved udbruddet af Første Verdenskrig. 
 
1915  6 maj - 20 juni:  Sejlede fra L'Havre til New York i 45 dage under  
 kommando af kaptajn Audenaerdes. 
 

1917  28 marts-2 juli:  Sejlede fra New York til Melbourne med en last af  
 petroleum. 

 

1918  22 april - 23 juli: Sejlede fra Port Townsend til Manila med stykgods. 
 

1919 April 19 - Oktober 24: Sejlede fra San Francisco til Ipswich.  
             Kaptajn Williams sluttede skibet sammen med 48 lærlinge.  
 På værft i Bahia August 12-26 for reparation af en lækage. 
 

1926  4 maj-22 august: Sejlede fra Geelong til Lizard Pt. på 110 dage med en  
 last af hvede. Det var den hurtigste passage for 1926 sæsonen. 
 
1932: Solgt til Gustav Ericsson i Mariehamn. Dampspillene blev erstattet af  
             elektriske spil.  
 Hendes første kaptajn for den nye ejer var kaptajn Nils  Ericsson. 
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1937  juni: Solgt til Hamburg Amerika Linie for £ 10,000 og blev omdøbt  
               ”Admiral Karpfanger ”. 
 

1938  8 februar: Sejlede fra Port Germain, Australien på rejse til Hamborg med  
             en last på 3500 tons hvede. 

  
1938: 12. marts: HAPAG rederiet i Hamburg havde sidste gang radiokontakt med  
              skoleskibet via Norddeich Radio. Skibet meddelte sidst kendte position på:  
 51 ° S og 172 ° E. 
 
1938: 12- 16. marts: Indenfor disse 4 dage er skoleskibet kollideret med et  
 isbjerg eller med forbjerget “ Falske Kap Horn” – muligvis på grund af  
             rorskade eller fejlnavigering om natten, og derefter hurtigt sunket. 
 
1938:   28. juli:  Tyskerne begyndte at savne skibet, og udsendte anmodninger til  
             alle skibe om at holde udkig efter skoleskibet. 
 
1938:   27. aug: Direktøren for HAPAG sendte et personligt brev til besætningens  
  pårørende og forklarede om det faktum, at skoleskibet efter alt at dømme,  
 var kollideret med et isbjerg. 

De pårørende blev samtidig indbudt til en sørgehøjtidelighed i Michaelis  
 Kirken i Hamburg. Her blev der i okt. 1939 afsløret en mindetavle med  

samtlige 60 besætningsmedlemmers navne bl.a. 33 kadetter mellem 15 og  
 18 år. Tavlen findes fortsat i bemeldte kirke i 2013. 
 
1938:  9.okt: HAPAG fik fra sit agentur i Sydamerika besked om, at den chilenske 

slæbebåd "Galvarina" under eftersøgning af øen Navarino i nærheden af Kap 
 Horn - havde fundet et dørskilt, hvor der stod Käpitane u. Offiziere". 
Endvidere fandtes dele at bestiklukafet, og senere et redningsbælte uden 
navn. Disse vragdele blev sendt til Tyskland og identificeret, som 
stammende fra skoleskibet. I forbindelse med fundene af vragdelene på 
sydsiden af øerne Lennox og Navarino - som ligger ca. 40 sm NØ for Falske 
Kap Horn - var de chilenske kaptajner af den mening, at forliset var sket i 
nærheden at Falske Kap Horn, muligvis p. g. a. en rorskade på skoleskibet. 

 
1940: Under Anden VK omkring 1940 – drev skoleskibets galionsfigur i land på øen 

Tristan da Cunha, hvor den  blev opbevaret i øens lille kirke. Det var på 
denne afsides ø, at Ø.K.s skoleskib ”København” - som var Verdens største 
fem-mastede bark - forliste den 10. feb. 1929 ifølge øjenvidne beretninger 
af tristan beboeren Jonny Repetto, som overværede forliset. 

 
Ovenstående oplysninger er indsamlet af Mogens Pilemand Ottesen, Navigatør 
emeritus, - som velvilligt har stillet oplysningerne til rådighed for 
www.lemvigkirkerne.dk    
 
 

                  


