
 

LM – Lunderskov Møbelfabrik blev grundlagt i 1940 af ejeren Ejner Lorentzen. Det lille 

værksted beskæftigede sig med fremstilling af børnemøbler i træ. Forretningen gik godt og 

Ejner Lorentzen ansatte snart fhv. tømrer Aage Skouboe  som snedker. 

Det skulle dog hurtigt vise sig at Aage Skouboe kunne andet end arbejde i træ. I 1950 

havde Skouboe hørt om et nyt materiale i Amerika, som blev kaldt plastic.- senere 

Glasfiber. 

Fra 1952 og årene fremefter arbejdede Lorentzen og Skouboe med flere forskellige 

muligheder, hvor glasfiber kunne anvendes. De fremstillede  f.eks. forskellige kar, små 

hytter, campingvogne og nu også både. Virksomheden fik derfor navnet LM Camping, 

som der også fremgår af deres daværende logo.                            

                                  

I 1954 startede LM Camping med produktion af speedbåde. Den første båd var en lille 

speedbåd på 9 fod – 2,75 meter lang, som de kalde  LM SPEED. Den kunne  ikke vælte, 

sagde de, var dobbelt skroget fyldt med noget skum og dermed synkefri. Båden blev 

forsynet med vindspejl, rat, træbund  og et tweensæde – motorcykelsæde med plads til 2 

voksne. Et par år senere markedsførte de en ny type speedbåd. Den lignede  LM Speed, 

men var 2 fod længere og lidt breddere, men stadig med plads til 2 personer. Denne gang 

sad man ved siden af hinanden i et sofasæde. Båden blev kaldt LM SURF. Igen nogel år 

senere kom den sidste speedbådstype. En 4 personers båd bygget efter nutidens princip 

med 2 personer foran og 2 personer bag ved.Denne båd kalde de LM SAFE. Først i 

midten og slutningen af 60`erne begyndte de at bygge sejlbåde. 

Undertegnede der i1956  var 10 år gammel havde set den lille nye speedbåd LM SPEED, 

som var blevet meget populær. Ved Tempo Både, som den gang lå på Københavnsvej, i 

Greve/Hundie stod disse små både oprejst på hækken uden på hinanden op ad muren og 

ventede på de nye ejere. Mangen gang gik jeg rundt og kikkede og drømte om at eje en 

sådan båd. Min far var dog ikke til at overtale, da han var gammel kapsejler fra Esbjerg.  

Han sagde, vi sejler kun med sejl. Jeg fik ikke en speedbåd, men glemte den aldrig.  



18 år gammel købte jeg så min første båd – en sejlbåd. Sejlbåd har så lige siden hængt 

ved mig og min famile.  

I  2015 ligger min kone og jeg indeblæst i Marstal en enkelt dag med regn og torden. Som 

tidfordriv studerer jeg Den Blå Avis over nettet og ser til min store overraskelse at en ung 

mand på Slagelse kanten har et lille LM Speedbådsskrog til salg. 

Jeg kontakter ham straks. Han kan dog kun oplyse at det var en flere måneder gammel 

annonce og at båden var solgt. Efter at have beklaget min nød over at han havde solgt 

den til en anden, siger han at han faktisk havde et skrog mere af samme bådtype. Det var 

en han havde fået af en bekendt, som havde haft den nedgravet i haven og brugt som 

sandkasse til børnene. Han havde dog aldrig gjort noget ved den og fortalte, at der var en 

revne i bunden samt nogle småskavanker. Jeg aftalte med ham, at hvis han ikke gjorde 

noget ved den, ville jeg købe den og selv restaurere og rekonstruere den tilbage til det 

oprindelige udseende, så vidt det var muligt efter min hukommelse tilbage i 50èrne. Vi 

aftalte en pris kr. 2300,- og jeg skulle selv hente den. 

Efteråret 2015 kom båden hjem til Rødvig. Skroget var malet sort og rødt og indeholdt en 

del jord og sand. Der var flere huller både udvendigt og indvendigt. Et midterskot var støbt 

indvendigt i glasfiber, formentlig anvendt til at fastgørelse af et sæde. Heldigvis var 

vindspejlskonsollet der stadig, dog med flere revner. 

W  

Min hukommelse sagde at alle bådene den gang var gule på oversiden og indvendig, 

hvilket kunne ses af resten af lidt farve på oversiden udvendig.. Bådene kunne så vælges 

med rød eller blå bund. Ved reparationen af bunden kunne jeg se at min havde været blå. 

Alle vindspejlskonsoller var malet røde. 



Mit arbejde startede med at fjerne det indvendige skot, reparere revnerne i bunden med 

glasfiber og slibe den glat og pæn.            

   

Vinteren kom og som indendørs arbejde blev vindspejlskonsollet repareret og lakeret. 

Usikkerheden omkring vindspejl- og sædestørrelse m.m. fik mig til at lede efter noget 

originalt billede- og evt. tegningsmateriale. Det skulle vise sig at være meget vanskeligt for 

ikke at sige umuligt. Jeg forsøgte mig hos LM klubben, LM fabrikkerne, Lunderskov 

Lokalarkiv, tidligere forhandlere, hvoraf flere godt kunne huske den lille båd, men ingen 

havde hverken billeder eller andet materiale liggende. Hos en enkelt bådforhandler 

”Bøge´s Både” i Lunderskov var der dog en lille lysning, da den nuværende ejer og 

direktør hr. Bøge kunne fortælle at deres far havde været ansat ved LM Camping i 

produktionen af de små både. Det eneste de havde liggende var en gammel avisartikel 

med billeder af det oprindelige produktionslokale og af den første båd.   



                                                        

 

  Ved Tempo Både på Hundie havn sagde de, de havde gemt alt gammelt salgsmateriale 

fra den gang de forhandlede LM både. Ved undersøgelse af deres arkiv viste det sig dog 

at det kun var fra 1969, da de startede med sejlbådene. Efter en del søgen på nettet fra 

Tempo Bådes side kom der så endelig et resultat. I Frankrig fandtes der en gammel artikel 

i et blad om gamle/ klassiske både og et par gamle salgsannonce fra den danske 

bådproducent LM Camping. Her var der så endelig nogle forskellige billeder. Ud fra disse 

billeder kunne jeg nu ved hjælp af min hukommelse og lidt perspektivtegning få sat nogle 

mål på vindspejlets højde, bredde og facon. Det samme var tilfældet med sædet. Jeg 

kunne endvidere huske at der foran på oversiden af båden var et mærke eller logo, som 

jeg syntes så meget eksklusivt ud den gang. Jeg kunne dog ikke huske den præcise 

udformning. Også dette problem blev løst ved synet af den franske bladartikel. Artiklen på 

fransk fik jeg oversat via en computeroversættelse. Resultat blev lidt sjovt men forståeligt. 

Neden for denne historie har jeg indsat kopier af den franske artikel om klassiske 

motorbåde, hvori jeg fandt informationsmaterialet om LM Camping og deres første både. 

Forår, sommer og efterår 2016 gik med konstruktion af et vindspejl i plexiglas, et polstret 

sæde med ryglæn på et rørstativ og betrukket med hvidt kunstlæder. En træ lamelbund 

blev fremstillet. De indstøbte kanaler til styring af påhængsmotor, som var blevet lukket, fik 

jeg fundet og genåbnet. Nye wirer monteret. Et lille hvidt rat indkøbt, LM Camping  logoet 

monteret i navet, som jeg huskede det var oprindeligt. Desværre er rattet med tre eger 

mod det oprindelige som kun havde to. Visse steder er det nødvendigt at gå på 



kompromis. Hukommelsen sagde mig endvidere, at der var et løftehåndtag på oversiden 

af stævnen samt et på hækken i både styrbord og bagbord side. Alle tre blev indkøbt. Til 

sidst fandt jeg den tilhørende sorte gummi fenderliste, som sidder over samlingen af skrog 

og overbygning. 

Det tidlige forår 2017 blev der indkøbt topcoat i den gule og blå farve. Først blev bund og 

agterspejl malet blå. Efter en uge blev båden vendt og den gule farve påført for oven og 

indvendig. Alle beslag, vindspejl med konsol, rat, sæde, bund, fenderliste, motorbeslag og 

en 35 hk påhængsmotor m. el-start, som var indkøbt i VestJylland for kr.13.000 kr. 

monteret. Herefter var 1½ års arbejde færdigt. 

 

Endelig efter mere end 60 år var jeg blevet ejer af min drengedrøm - en LM Speed. 

Til min kone har jeg hele tiden sagt, at jeg bare skulle prøve at restaurere en sådan lille 

LM Speed og efter en enkelt tur skulle jeg så sælge den igen. Om efteråret en dag med 

stille vejr blev den søsat og afprøvet. Mine to sønner og børnebørn synes den er vældig 

sjov og underholdende. Jeg som 72 årig synes også den er sjov, men jeg må indrømme, 

jeg føler den sejler rigelig stærkt. Den opnåede en fart ved første prøvetur på 27 knob på 

ikke helt fladt vand. Drengene så gerne at den skulle sejle endnu stærkere. Derfor er der 

nu  indkøbt en ny større skrue. Hvad farten så bliver ved vi ikke endnu. Måske bliver det 

en ny ejer, som skal prøve det. Den samlede udgift for hele projektet blev.kr 22.500,-.  

Det er alle pengene værd. 



 



 



 



 



 

Med venlig hilsen 

Tage Sørner 

Rødvig. 

 


