
Nationalmuseets skonnert Bonavista besøger Hundested  

og tilbyder 2-timers ture for fulde sejl 

    

I weekenden 27.-28. maj er der igen en chance for en sejltur fra Hundested med Nationalmuseets skonnert 

Bonavista, som besøgte Hundested i maj 2022 og sejlede fire total udsolgte ture. 

Nationalmuseet besluttede tidligere at teste grundlaget for, om deres smukke gamle skonnert Bonavista af 

og til kan sejle udflugtsture fra Hundested, fortæller Per Makwarth, der var initiativtager til og tovholder for 

træskibstræffet i 2019, hvor ideen til Bonavistas sejlture fra Hundested blev født. Men pga. Coronakrisen 

lykkedes det først i 2022. 

Bonavista sejler to ture lørdag 27. maj og to søndag 28. maj, hvor den ene dog allerede er udsolgt. Der er 

plads til 32 passagerer pr. tur, så ’ført-til-mølle’ princippet gælder hvis man skal sikre sig en plads. 

Sejturene varer to timer og koster 250 kr. for voksne og 150 kr. for børn. Billetter kan reserveres  

via e-mail til: skibe@natmus.dk  - hvorefter man i god tid vil modtage et link til betaling. 

Endvidere er der mulighed for at se nærmere på skibet ved gratis åbent skib-arrangementer begge dage. 

Bonavista lægger til ved Nordmolen. 

Bygget i Marstal i 1914 

Bonavista blev bygget i Marstal i 1914, hvor der var 261 handelsfartøjer hjemmehørende i byen, samt 132 

fiskefartøjer. Skonnerten var én af 110 skonnerter fra Marstal der i kortere eller længere perioder var 

beskæftiget i Newfoundlandsfarten, som marstallerne deltog i fra ca. 1900 op til Anden Verdenskrig, hvor 

der blev fragtet klipfisk over Atlanterhavet til Middelhavet. 

Efter 1926 fik Bonavista sin første motor, og i 1959 blev skibet solgt til Ålborg, hvorefter det skiftede navn 

til THOMAS. December 1971 overtog et partrederi ved P K Thuesen, Holte, skibet og gav det navnet 

SYVEREN, der i 1975 blev ændret til det oprindelige BONAVISTA. Frem til 2000 blev skibet brugt til sejlads 

med lystfiskere og chartergæster. 

År 2000 var skonnerten ved at blive afhændet til USA. Kulturværdiudvalget greb imidlertid ind, erhvervede 

skibet og lod det gå videre til Nationalmuseet, der har stået for opgaven med at restaurere skonnerten i tæt 

samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og med støtte fra A.P. Møller Fonden til en pris af 39 mio. kr. 

Som bekendt lykkedes det desværre ikke med Kivioq-projektet, at få drømmen opfyldt om et eget 

udflugtsskib i Hundested til gavn og glæde for byens og havnens besøgende og erhvervsliv. 

Men drømmen om udflugter ombord på et smukt skib for fulde sejl kan nu blive opfyldt l, hvor Bonavista 

sejler fra Hundested lørdag 27. maj kl. 12-14 og 15-17 samt søndag kl.12-14. 

Der er (gratis) åbent skib lørdag kl. 10-11.30 og 17-19 samt søndag kl. 10-11.30. 
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