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Thyborøn Sejlmageri deltager for første gang på Lemvig Marked og Dyrskue. Sejlmageriet ledes af 28-

årige Peter Østergaard, der gerne vil udvide forretningsområdet til også at omfatte landbruget og 

private. 

Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk 

Dyrskue 
Thyborøn: Henvender et sejlmageri sig ikke udelukkende til fiskefartøjer og lystsejlere? 

Svaret er et klart nej, når man spørger hos Thyorøn Sejlmageri. Selvfølgelig er fiskere og lystsejlere yderst 

velkomne kunder hos sejlmageriet i Svanegade i Thyborøn. Men Thyborøn Sejlmageri er også meget andet, 

og det er baggrunden for, at firmaet for første gang deltager på Lemvig Marked og Dyrskue. 

- Vi vil gerne vise, at der også er andre grupper, der kan drage nytte af vores produkter. Her tænker vi først 

og fremmest på landbruget og private. Derfor vil det være godt at deltage på Lemvig Marked og Dyrskue, 

hvor vi kan få vist vores mange forskellige produkter frem og få fortalt, hvad vi arbejder med, siger Peter 

Østergaard. 

Han har de seneste par år været den daglige leder af Thyborøn Sejlmageri. Der er desuden én medarbejder 

i skikkelse af Anne Marie Bach. Desuden kan de trække på den tidligere medarbejder Leif Olesen, når det 

for alvor brænder på. Thyborøn Sejlmageri - der kan dateres tilbage til begyndelsen af 1940'erne - var i 

mange år ejet af Jens Kr. Mikkelsen. I dag er det hans datter, Jela Christensen, der ejer sejlmageriet. 

- Vi har et væld af forskellige opgaver, siger Peter Østergaard, der giver en rundvisning for at sætte avisens 

udsendte lidt ind i firmaets mangfoldighed. 

Det meste foregår oppe på sejlmagerloftet på første sal. Her er der god plads til de ofte pladskrævende 

opgaver. På gulvet ligger der blå læ-sejl til en café på Rungsted Havn. På bordet ligger et eksemplar af den 

redningssele, som Thyborøn Sejlmageri har taget patent på og som kan redde en bevidstløs fisker op fra 

havet. Der ligger store badehætte-lignende ting til at trække over følsomt industri-teknik, så man f.eks. kan 

rengøre med vand uden at beskadige teknikken - her er Arla blandt kunderne. 

- Vores redningssele er det eneste masseproducerede produkt, vi har. Ellers er det specialopgaver fra gang 

til gang, siger Peter Østergaard. 

Historiske skibe 

Det er dog sjældent, at der bliver leveret et nyt sejl til en sejlbåd. 



- Her kan vi ikke konkurrere med de store firmaer fra udlandet. Men til gengæld leverer vi nye sejl til 

historiske skibe, hvor sejlene skal laves efter de gamle håndværksprincipper. Her kan vi være med, siger 

Peter Østergaard. 

Han nævner Fulton af Marstal som et af de skibe, som Thyborøn Sejlmageri har leveret sejl, hynder og 

mastekraver til. Thyborøn-firmaet har ligeledes leveret sejl til Skibet Aarhus fra 1880. 

Til gengæld kan Thyborøn Sejlmageri sagtens være med rent konkurrencemæssigt, når det drejer sig om 

reparation af moderne sejl, som også er et stort område for den lokale sejlmager. 

- Det er spændende med så mange forskellige opgaver. Det ene øjeblik leverer vi sejl til et skib fra 1880 - 

det næste øjeblik beklæder vi en robot hos Arla, siger Peter Østergaard. 

Han stammer fra Esbjerg, hvor han er udlært sejlmager. Han har haft sit eget sejlmageri i Assens og prøvet 

både at være professionel hundeslædefører i Norge og klatreinstruktør, inden han landede i sit nuværende 

job i Thyborøn. 

Kan gøre gavn 

- Jeg har fået en fantastisk god modtagelse her i Thyborøn, og i øjeblikket har vi forrygende travlt, siger 

Peter Østergaard. 

Der skal ikke så mange flere opgaver ind, inden der er basis for at ansætte yderligere en medarbejder. 

- Hvis vi nu kan udvide vores forretningsområde en anelse, så kan vi komme op på tre medarbejdere, siger 

Peter Østergaard. 

Sejl eller presenninger af forskelige art vil kunne bruges af f.eks. landbruget eller private. 

- Vi bor i en egn af landet, hvor tingene er lidt mere udsat på grund af vejr og vind. Måske har landbruget 

noget udendørs teknik, der med fordel kan overdækkes og levetiden dermed forlænges. Nogen har måske 

en terrasse, hvor et sejl kan skabe den nødvendige læ. Vi kan også levere et overdække til en grill. Der er 

mange steder, hvor vores produkter kan gøre gavn, og det vil vi gerne have gjorde nogle flere opmærksom 

på, siger Peter Østergaard. 

 


