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Marstal Søfartsmuseum
-en maritim oplevelse søstærke omgivelser

Tlf. 62532331     -   butik@marmus.dk

Bogen er blevet til i samarbejde med de sydfynske museer: Svendborg Museum, 
Ærø Museum, Øhavsmuseet i Faaborg og Langeland. og Martsal Søfartsmuseum.

Folk og 
glasfiberfartøjer
fra Det sydfynske Øhav

Kr.299,00

Bogen tager hul på et nyt kapitel af historien om det danske bådebyggeri gennem 
fortællingen om et nyt produket der revolutionerede fremstillingen af både og histo-
rien om folkene bag. Med glasfiber kunne bådene seriefremstilles til overkommelige 
priser, som gav den brede befolkning mulighed for at kunne eje en jolle eller en 
lystbåd.

I 1960´erne og 1970´erne udviklede der sig en betydelig produktion af glasfiberbåde 
omkring Det sydfynske Øhav. Bogen giver et fint billede af produktionen og menne-
skene bag fra de mange større og mindre virksomheder: Ejvind Henningsen, Jeros 
Marine, Danboat, Erria-Boat, Erria-Yachtværft, Sagitta, Bianca, Faaborg Yachtværft, 
Walsted Baadeværft, Marinegården, Anderskovs Bådebyggeri, Oddersborgs Bådebyg-
geri, Rudkøbing Joller, Siplast, Svendborg Marinecenter, Prima Boat, Tåsinge Glasfi-
ber, Winnerboats, Winner Optimist og Tuco Yacht Værft.

Se vores store  WEBSHOP med mange maritime bøger

www.marmus.dk

BOGNYHED

Restaurering af skonnert 
BONAVISTA

Gennem 204 fine fotos følges skibets forvandlingen til en stolt 
ny skude. Kan købes i museusmbutikken eller webshop.

Marstal Søfartsmuseum
Tlf. 62532331   www.marmus.dk    Webshop

Foldeplakat  Tilbudspris Kr.    40,00

Plakat + bog                Tilbudspris    Kr.  129,00

Marstal Søfartsmuseums fotografer har siden 2008 fulgt BONAVISTAs restaurering på tæt 
hold gennem  professionelle fotolinser, og det er der kommet noget virkelig spændende og 
smukt ud af. Ikke færre end 204 mesterfotos pryder den 84 sider store billedbog med fotos 
af skibets restaurering, af detaljer og arbejdssituationer på nært hold. Der følger også en kort 
redegørelse for skibets historie og restaureringsforløbet med dets tekniske finurligheder og 
fagudtryk, der er fotoillustreret og forklaret for den ikke-sagkyndige. For de mange der har 
fulgt restaureringen giver bogen mulighed for et tilbageblik i skibets restaurering. 

Dansk og tysk tekst.

Fotos 
2008-2012

Søsætning af BONAVISTA - Foldeplakat 
Foldeplakat med fotos af søsætningen 26. maj 2012 

med omkring 5.ooo tilskuere.

Dobbelsidet 45 x 65 cm

Spar kr. 60,00                    Tilbudspris Kr. 99,00


