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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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I skrivende stund, hvor der er taget 
mange tiltag i forbindelse med CO-
VID-19, er det list svært at planlægge, 
men jeg håber for alle at vi snart får 
normale tilstande igen.

Indtil videre kører driften på havnen 
videre som normalt, vi har dog udsat 
generalforsamlingen til ubestemt tid, og 
standerhejsningen har vi aflyst.

Når vi kommer over på den anden side, 
og vi får normale tilstande, vil der helt 
sikkert blive pres på havnens personale, 
så sørg for at booke isætning af båd i 

god tid, det vil lette arbejdet for vores 
personale, og så undgår vi forhåbentlig 
sure miner over ventetiden.

Vi har fornyelig haft indvielse af Sørø-
verskibet på legepladsen, det fik navnet 
NORDSTRAND, og det er et meget 
passende navn til skibet, dagen forløb 
fint med tale fra borgmesteren og kage-
mand til de fremmødte børn og voksne.

Henrik M. Christensen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen

Lederen
Formand og Sekretær
Henrik M. Christensen
Fredensgade 9 9870 Sindal
Tlf.: 2947 0485
henrik@fredensgade.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Helenegade 6,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

Kasserer og Vedligeholdelsesudvalg
Johannes Frøstrup
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh.
Tlf.: 9842 9837
frostrup@webspeed.dk

Legepladsudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Sølund 1,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Ole Guldsmed Thomsen
Brovej 5, Kvissel, 9900 Frh.
Tlf.: 4013 98 21
guldsmed@frederikshavn-ps.dk

Husudvalg
Bjarne Christensen
Ribegade 35  9900 Frh.
Tlf.: 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk                    

Kontakt til Fritidsfiskerne, 
Husudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Lars R. Johansen
Tennisvej 29  9900   Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
Mail:tennisvej@nordfiber.dk

Suppleant: Birger B. Pedersen
2. Suppleant: Palle Thomsen

Havnekontoret åbent:
Hverdage: kl. 08 - 12 & 14-17
Lørdage: kl. 10–12
Hverdag i dec. & feb.                               
kl. 8-12 & 13-16
Lørdage fra 15.dec. - 15.marts Lukket
Herudover aftales med havnens
daglige leder

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk

Bestyrelsen

RØNNERP OS T EN

Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune. Stof til bladet 
sendes elektronisk. Billeder sendes i .JPG . Eftertryk tilladt med kildeangivelse.Stof 
der modtages, er generelt ikke som udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstllling. 
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!

Redaktion: Bruno Müller - Tlf. 23 45 81 87 – Mail:  bruno@knudensvej82.dk 
Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Forsiden: ”Og hvad skal skibet hedde?”

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november

Hvis du ser bladkasserne er tomme!
Kontakt havnemesteren

tlf. 98 43 10 88
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YEAR
Warranty5

SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

Powerful yet agile, strong yet stylish: 
:the new Pro XS FourStroke 115hp by Mercury pushes the 
performance of the legendary Pro XS to the highest level of 
ferocity. Because the sea is not only its natural habitat, but also 
its hunting ground. 

mercurymarine.com

GRATIS VESSELVIEW MOBILE  
på alle Mercury påhængsmotorer over 80 hk

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 

Fra marts 2020 får du gratis VesselView Mobile 
Køber du en 2020 Mercury påhængsmotor på 80 hk og derover, får du nu kvit og 
frit en VesselView Mobil med i handlen.
Du får:

Overblik på mobilen
Når VesselView Mobile benyttes på mobilen, er der 
fuldt overblik med tydelige ikoner og menuer, som 
giver adgang til de vigtigste data på motoren. Data-
ene er afhængige af den enkelte motor-variant. 
• Omdrejninger på motor 
• Aktuel benzinstand i tanken 
• Forbrugt benzin på turen 
• Hvor langt og i hvor lang tid, du kan sejle på  

resten af dit tilgængelige brændstof
Motortilstand 
• Detaljerede oplysninger om motorens tilstand  

under sejlads
• Brændstof og brændstof-flow
• Vandtemperatur
• Kølevand tryk
• Detaljerede oplysninger om fejlkoder
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Rådets medlemmer
Søsportens Sikkerhedsråd består af en formand udpeget af Søfarts-
styrelsen og medlemmer, der udpeges af de anførte myndigheder og 
organisationer.

Medlem/repræsenteret ved:
Søfartsstyrelsen - Jan Thorn, formand for Søsportens 
Sikkerhedsråd
Forsvarsministeriet - Dennis Virkelyst
Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) - Nils Bjerring 
Strandbygaard
Rigspolitiet - Jesper Schjellerup
Geodatastyrelsen - Jens Peter Weiss Hartmann 
NaturErhvervsstyrelsen - Joan Reimann
Søfartens Ledere - Per Gravgaard Hansen 
Danmarks Rederiforening - Søren Enemark
Forsikring og Pension - Marlene Lisa Eriksen
Falck Teknik - Jesper Ingeman-Petersen
Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening - 
Anders Kjøller
Dansk Sejlunion - Christian Lerche

Danmarks Jægerforbund - John Friborg
Danmarks Sportsfiskerforbund - Jesper Thykjær 
Dansk Forening for Rosport - Kate Hansen Skavin
Dansk Fritidsfiskerforbund - Bruno Müller
Dansk Amatørfiskerforening - Flemming Hørsted
Dansk Kano og Kajakforbund - Jeppe Jørgensen
Danmarks Motor Union - Helle Hausgaard Noppenau
Dansk Sportsdykker Forbund - Ken Bordig
Danske Tursejlere - Leif Nielsen
Langturssejlerne, FTLF - Kim Mathiesen
Danmarks Fritidssejler Union - Bent Hansen
Dansk Vandskiforbund - Frank Tengberg-Hansen
Dansk SøredningsSelskab - Steen Wintlev Jensen
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, FLID - Jes-
per Højenvang
Havkajaksamrådet - Søren Andkjær

Arne Bjerregaard er død! 

Vi på havnen kendte ligeså meget Arne for 
hans livsværk, Motor og Bådcentret, som 
han startede som ganske ung. Op igennem 
årene oplevede vi andre, en altid venlig og 
behagelig Arne, når man mødte ham enten 
i forretningen eller ude i naturen, som han 
holdt så umådeligt meget af.
Arne måtte opleve i de senere år, at kræf-
terne ikke slog til og hvor at hans søn Søren 

måtte overtage ledelsen af det kendte firma.

Vi på Rønnerhavnen mindes Arne, som ham, 
hvor det drejede sig om at drive sin forret-
ning,- men ligeledes også at omgås os andre 
på en dejlig og behagelig måde måde!

Vi sender vore tanker til hans hustru Lene og 
familien.

Ære være Arnes minde.
Bruno

Tidligere bestyrelsesmedlem på 
Rønnerhavnen, Arne Bjerregaard, 
døde den 18. marts 2020.
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Nyt fra spillemændene - TRÆKFUGLENE
Corona-Virus 
Onsdag d.11-3-20 aflyste vi ”Syng 
sammen” som skulle foregå i Maskin-
hallen fredag d. 27-3.-20. 

Jubilæum 
Tirsdag d. 28-4-2020 er det 15 år si-
den Trækfuglene blev registreret som 
klub med bestyrelse, Egon Nielsen 
som formand, Rita Nielsen som næst-
formand, Aase Tophøj som kasserer.

 Derfor syntes vi i klubben vil fejre de 
15 år med en bid brød og en øl, sam-
men med dem der startede klubben, 
og vores hjælpsomme havnemester 
Johannes og Ruth.
For at vi kan komme alle sammen 
til den bid brød, har vi lavet om på 
datoen til lørdag d.18-4-2020 . Hvis 
Corona-virusen tillader det.

Marked i år 

Trækfuglene laver traditionelt kræm-
mermarked der bliver den 6-6-2020.  
Havnemesteren har givet grønt lys, 
og ”Vild med Vand vil gerne være 
med for 4. år i træk! Dem her vi et 
godt samarbejde med, og vi håber 
at vejrguderne er med os, og Corona 
-virussen er væk. 

Vi håber på at der kommer mange 
kræmmere og købere.

Vendsyssel Fritidsfisker Forening
Den aflyste generalforsamling er fastsat til en ny,- som er

 onsdag d. 13. maj 2020 kl. 19.00 i Rønnerhavnens klubhus.
Er du i tvivl om der bliver ”NY Aflysning” på grund af en eventuel fortsættelse af restriktioner vedrørende 

Corona-Virus,  vil vi meddele det  hvor det er muligt. . Ellers kontakt formanden på tlf. 21 80 36 12

Vinterbaderne har haft det 
”Lunt”!
 -af Bruno Müller
 
Vinterbadesæsonen på Rønnerhav-
nen slutter sidst i april efter vel nok,- 
en lidt anderledes sæson, for vore 
vinterbadere, når de tager klimaet i 
betragtning!
Det blev vel ligeledes lidt småt i 
vinter med at når så snart rumpen 
ramte det iskolde vand, så begyndte 

de af ren refleks at hyperventilere! 
Vi må håbe at der er flere kolde 
sæsoner der vender tilbage Så vi 
kan betragte sunde mennesker, der 
vinterbader!
Spørgsmålet der er svært for 
nogen! Bliver man sundere af at 
vinterbade? 
Der findes ikke ret meget litteratur 
om det.
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SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

Men vi producerer og sælger også mange 
andre kvalitetsprodukter til lave priser f.eks:

BÅD-MALING:
• Nye og gamle træskibe • Stålfartøjer
• Glasfiber både 1 & 2 komponent
• Standolie • Kinesisk træolie
• Nankinglak med ægte trætjære

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk

Vidste du, at alle både i Rønnerhavnen er 
ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring?

Som medlem af Rønnerhavnsforeningen har du mulighed 
for at købe en kaskoforsikring til din båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 eller skriv til tryg@tryg.dk

TRYG  Forsikring  - v. Esben Nedermark - esben.nedermark@tryg.dk - Tlf. 22 20 81 74
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er JUNI-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. maj 2020
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Sæby-sejlmageren v/ Michael Derry 

Fremstilling af sprayhood, cockpittelt, div.presenninger,
hynder, pvc kalecher, specialoverdækning mm.

Små reparationer af bla. sejl, kalecher.
Udfører også specialopgaver.

Ring for tilbud!

Peder Munks Vej 59 * 9300 Sæby * tlf. 60 93 11 87 * michaelderry1@me.com

Gærum Auto- &                  Traktorværksted

TORKILD TOUGAARD
Brønderslevvej 126
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 44

www.sparv.dk

Få en god snak om din økonomi i et spog der er til at forstå. 
Book et uforpligtende møde på sparv.dk eller 
kontakt os på 82 22 99 00

med en lokal afdeling i Frederikshavn
Få vind i sejlene

Parallelvej 23 - 9900 Frederikshavn

Her er plads til din annonce!
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MarineXperten er blevet stor! 
Åbent Hus arrangementet i Frederikshavn atter en stor succes!  
Den 7. marts slog MarineXper-
ten dørene op med et stort 
”Åbent Hus arrangement”, og 
hvor mange bådejere og an-
dre nysgerrige besøgte den 
flotte bådudstyr-forretning.                                                  
Foruden indehaveren, Claus 
Sørensen og personalet, var der 
flere forhandlere der viste et bredt 
sortiment frem med alverdens 
bådudstyr.

Før hen blev virksomheden drevet 
fra privat- adressen i Frederikshavn 
med navnet Fiskekortet.dk,-  og for 
5 år siden flyttede man ind i den 
tidligere Frederikshavner- Hal  på 
H.C. Ørstedvej,- og senere skiftede 
navn til MarineXperten.
Her var der den nødvendige plads 
og man kunne nu udvidede sorti-
mentet med meget mere Mari-
ne-udstyr,- så det er en traditionel 
marinebutik i dag.  Som årene gik 
spredte man sig til også at for-
øge salget af marine elektronik:                                                    

Dette blev snart en stor del af 
forretningen, hvor man har den 
rette ekspertise med vejledning og 
montering af elektronik om bord 
hos kunden.

Men det gjorde det ikke alene! 
Man kunne ligeledes i butikken 
se, at der var blevet udvidet med 
andre varer i et meget bredere 
udvalg inden for de faste kategori-
er som bådejerne ønsker.
Der blev denne lørdag vist stor 
interesse for bådudstyret,- med 
masser af personale og sælgere til 
at betjene de mange besøgende.

Der var røde pølser og samtidig 
noget at skylle ned med til de 
besøgende.

Alt i Alt – En god dag, når nu 
båden endnu ikke var kommet i 
vandet!

Inden pølsevognen blev ”angrebet”  

Indehaveren, Claus Sørensen havde også travlt 

Masser at vælge i mellem                                                             Strandby Bådsevice  viser sidste nye frem                                                      
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

LE CAMPING  Industrivej 11-15  9900 Frederikshavn  Tlf.:  9847 9199 Mail: info@camping.dk 
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Tekst & foto: Bruno Müller
 
I starten af marts møder vi indehave-
ren af Strandby Bådservice, Bo Severin 
Hansen, der deltager i ”Åbent hus”- 
arrangementet ved MarineXperten i 
Frederikshavn. Han har travlt med de 
mange besøgende, som er interesse-
ret i det ”Bådgrej” der demonstreres.

Til bladet fortalte han om sin virk-
somhed:
-firmaet er godt forankret, ikke kun 
i Strandby, men også mange andre 
steder hvor vi servicerer forskellige 
typer af både. 
-Vores virksomhed er bygget op på 

erfaring med renovering og reparation 
af både. 

Han understreger videre:
-Vi løser alle opgaver – fra bunden af 
kølen til toppen af masten. Og de fle-
ste opgaver klares inden for eget hus, 
og til de opgaver vi ikke selv kan løse, 
finder vi egnede sparringspartnere i 
samarbejde med bådejeren. 
Vores mål er, at bådejeren kun skal 
have én indgang til at få sin båd klar, 
typiske opgaver findes ikke inden for 
bådbranchen. Derfor er det erfaring 
og et bredt branchekendskab, som er 
vigtige parametre, når man skal vælge 
sin bådmand.

Sidste nye tiltag er, at vi kan ultralyds-
scanne søvands gennemføringer for 
tæring og vi kan udarbejde en komplet 
analyse på batteribank, starter, gene-
rator og landstrømslader. Begge test 
er vigtige for en bekymringsfri sejlads.

Nu kan vi ikke opholde Bo Severin 
Hansen længere,- og til slut siger han:
-De projekter, der overlades til os, 
vægtes lige kvalitetsmæssigt højt, 
hvad enten det drejer sig om gode råd 
eller om det er reparationer, vedlige-
holdelse, ombygninger og forbedrin-
ger på familiebåden, fiskefartøjet eller 
kapsejleren.

Strandby Bådservice er med i udviklingen! 
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     Den 4. marts 2020 afholdt lauget generalforsamling 
       og den nye bestyrelse ser således ud:

     Bestyrelsesmedlemmer: 
   Anita Jørgensen, Ib Bowmann og 

   Tom Nedergaard.
 Kasserer: Bente Thorning Jensen

Formand: Anette Ludvigsen

I Rønnerhavnens Bådelaug 
har vi et kapsejlads udvalg, 
som arrangerer sejladser 
om onsdagene i 
forårssæsonen og efter 
sommerferien. 

Alle kan være med, 
du kan sejle i egen båd 
eller være gast. 

Bare mød op - så finder vi 
en god løsning uanset om 

du er motor- eller kludesejler, 
erfaren eller nybegynder.

Læs mere om opstart osv. 
på vores hjemmeside.

www.roennerhavnens-baadelaug.dk

                                                                                                                                                      
I Rønnerhavnens Bådelaug - får du mange sejleroplevelser for pengene.

Af faste arrangementer kan nævnes: Hirsholmene Rundt, tilriggerfest, 
pinsetur, sensommertur, afriggerfest samt jule- og nytårsarrangement. 
             
Derudover kan du deltage i onsdagssejladserne 
- der er hyggen i højsædet....

Det er nemt at blive medlem af klubben.
Gå ind på: roennerhavnens-baadelaug.dk 
- klik på “Ansøg om medlemskab” til højre i top bjælken.

Kom og vær med - der er garanti for hygge og sejlersnak.

Alt det får du for KUN 250,- kr. om året. 

Vi glæder os til at møde dig/jer!

Rønnerhavnens Bådelaug arbejder året rundt for gode 
oplevelser og godt samarbejde blandt brugerne af  

Rønnerhavnen. Sejlture, muntre kapsejladser
og andre fælles aktiviteter gør sejlerlivet

endnu hyggeligere, og vi vil meget 
gerne have dig med.

ELSKER DU SALTVAND, 
HAVET, SEJLTURE OG 

HYGGELIGT SAMVÆR?

Så er du godt på vej til et 
fornøjeligt fællesskab

med folk, der er lige så 
bidt af sejlerlivet, som 

du selv er. 

Vi glæder os til at 
være sammen med dig!

GØR SEJLERLIVET 
ENDNU BEDRE
- BLIV MEDLEM AF RØNNERHAVNENS BÅDELAUG.

Uanset om båden er stor eller lille, med sejl eller motor, er du velkommen.
Her er hyggen i højsædet, og her er plads til både søulke og bolværksmatroser.



Danmarks største udvalg i 
Nydam joller 

Kom til Frederikshavn – Bedste priser i Danmark  

Nydam 400 Fisk   
Nydam 410 Fisk   
Nydam 425 Fisk   
Nydam 470 Fisk   
Nydam 550 Fisk   
 Ring til Søren på 98 42 23 93 og 

hør dagsprisen på din nye 
”drømme jolle” 

Altid gode pakkepriser med  
Mercury påhængsmotor!                                        

Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 ·  E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk  

Kom til Frederikshavn  
og få den bedste pakkepris på din Nydam båd.  

www.m-center.dk  

Norge! Fiskere landede sidste år 322.000 
hummere!
Det norske Havforskningsinstituttet har si-
den 2017, fået løbende indberetninger om 
hummerfiskeriet, efter det blev obligatorisk 
for norske fiskere, både at indberette fangst-
mængde og indsats.

Hummerfiskeri er en uhyre populær aktivitet langs den 
Norske kystlinje, både for rekreative og professionelle 
fiskere. Men der har ikke tidligere været noget samlet 
nationalt skøn over de samlede hummerlandinger. 
Mens professionelle erhvervsfiskere har rapporteret 
deres fangster, er der ikke på samme måde krav om at 
fritidsfiskerne skal rapportere! 

Søg om støtte fra lokalforenings-
puljen til det lokale friluftsliv

Der er nu igen mulighed for at søge fri-
luftslivets lokalforeningspulje om støtte. 
Da der er meget vide rammer for, hvad 
der kan søges om støtte til, og der ikke 
er krav om medfinansiering, er det en 

rigtig god mulighed for jeres lokale foren
inger.                                                                                          
Læs mere her: https://friluftsraadet.dk/
lokalforeningspuljen

Lene Bidstrup , Kommunikationskonsu-
lent, Direkte tlf: 24 61 13 16 
E-post: lbi@friluftsraadet.dk
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Tekst: Bruno Müller
Foto: Palle Thomsen & Bruno Müller
 
Endeligt, efter flere års venten var det 
dagen hvor Rønnerhavnens Naturle-
geplad’s  nye sørøverskib stod klar til 
at blive åbnet og navngivet! Det havde 
stor interesse hos vore børnehaver 
og dagplejen, der alle valfartede til 
Rønnerhavnen denne dag.
Med masser af sol og ”en halv peli-
kan” fra vest, kunne Palle Thomsen i 
en ”Mundering” fra den gang, hvor 
det var krudt og sejl der hersede på 
havet, hvor Palle Thomsen nu kunne 
byde, først og fremmest børnene 
velkommen! 

Veloplagt borgmester 
Palle Thomsen blev i talerækken efter-
fulgt af en veloplagt borgmester, Birgit 
Hansen, der roste projektet,- hvor hun 
bla. andet  startede med at sige:
-god formiddag, kære børn og velkom-
men til Rønnerhavnen, og samtidig, 
hvor er det dejligt at se jer alle sam-
men.
-er I klar til at indvie det nye legeskib? 
Og kan I se, at det er et sørøverskib?                                                                              
Puha, jeg synes om sådant et stort 
sørøverskib, at det ser farligt ud. 

-for sørøvere er jo sådan nogle, der 
angriber andre skibe med kanoner.                                                                                      
De skyder, så det buldrer og brager. 
Og så har de piratflag i masten med 
dødningehoveder på,- og det kan i se 
her oppe på masten af det skib som i 
fremtiden er ”Jeres” .
Borgmesteren spurgte de mange børn 
om de ikke bliver en lille smule bange, 
hvilket børnene kvitterede med et 
ordentligt brøl med et ”Ja”, der dog 
hurtig lagde sig, for nu skulle sørøver-
skibet snart erobres!
Hun sagde videre -sådan et sørøver-
skib skal jo selvfølgelig have et navn.                                                                                
For det bringer uheld, hvis et skib ikke 
er døbt, når det sejler ud på sin første 
rejse -  og så  vi må hellere skynde os 
at give det et navn. For jeg tør i hvert 
fald ikke at blive uvenner med kaptaj-
nen. Han er garanteret rigtig barsk 
med stribet trøje og hullede bukser. 
Og så har han også en klap for det 
øjet. 
Navnet! -der er mange børn, der har 
kommet med forslag til hvad sørøver-
skibet skal hedde. Og jeg ved, at det 
har været svært at vælge. Men nu skal 
jeg fortælle jer navnet,- for det står 
nemlig på denne her seddel. Borgme-
steren trak ”klædet” væk fra skiltet 

med sørøverskibet navn! Og der stod 
NORDSTRAND.
Ceremonien blev afviklet uden den 
traditionelle flaske champagne, - for, 
som det blev nævnt i forsamlingen! 
Det var jo en Naturlegeplads!
Hun sluttede sin tale til børnene med 
at sige ”Nu må I lege”. Det misforstod 
børnene på ingen måde!
Tak til alle børnene som havde ”Ho-
vedrollen” i dag.

Fakta: Projektet har kostet 250.000,- 
kr.
Er fortrinsvis fremkommet fra Lege-
pladsudvalgets overskud ved kræm-
mermarkederne. 
Ligeledes sponsorerne med økono-
misk støtte:  Kaj Bundvad Komiteen 
- Roblon Fonden –  Spar Nord Fonden 
-  Frederikshavn kommune ved Handi-
caprådet & Kultur,- og Fritidsudvalget. 
KEKA-Byg ved Keld Karlsson!
Tak til Føtex for kagemand og Nord-
strandens Ishus for is til både børn og 
voksne.

Ildsjælene Palle Thomsen og Per Bech 
Christensen 

Og hvad skal barnet hedde?

16



Fotos fra Indvielsen 
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Husk at du skal 
bestille i god tid!

”Hirsholmmærket” v. havnemesteren
     Bliver kun købt ind ved bestilling – Pris 300,- Kr 

TIL SALG - Motorbåd 20 fod 
Glasfiber – Selvlænsende – Tomatsu 50 HK 

Pris: 24.000,- kr. Kontakt: Tlf.:  98 48 03 49

Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto@.dk - www.jerupauto.dk

Poul Dürke Christiansen - Nørrevej 14, 9970 Strandby - Tlf. 5070 1019 - mail: pouldyrke@gmail.com
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Tekst & foto: Bruno Müller
 
Det meste af sin aktive tid som dreng 
er gået med at lege hos bedsteforæl-
drene der boede i Fiskerklyngen i Fre-
derikshavn. Meget af tiden gik med at 
han sammen med legekammeraterne 
byggede og sejlede med ”Sildekasser”.

Richard siger til Rønnerposten
  - Det var appelsinkasser der blev 
”ombygget” og behørigt smurt med 
tjære, - for det gjorde de voksne fiske-
re med deres joller! Så skulle det vel 
efterlignes, så godt som vi nu kunne.

Men ellers deltog drengene meget af 
tiden med at hjælpe til og ligeledes 
især når fiskerne tog på havet og kom 
hjem med fangsten.
   - Jeg synes, det har været godt gen-
nem alle årene. Jeg elskede at være i 
nærheden af havet, og jeg ved ikke, 
hvad jeg ellers skulle kaste mig over, 
hvis det ikke skulle ha´ noget med 
fiskeri at gøre! 
Den blå kedeldragt blev i 1942 skiftet 
ud med en af dem på værftet, hvor 
han kom i lære og der efter arbejde 
han på det lokale værft i mange år.
Men efter tiden som udlært skibsbyg-
ger, kaldte marinen ham til Arresødal-
lejren ved Frederiksværk. Der fra og 
med rund hue og stribet krave, blev 

det til mange oplevelser, hvor Ri-
chard sejlede med Fregatten ”Holger 
Danske” der havde en anden stør-
relse, med sine 167 marinesoldater 
ombord! Det var ”lidt” mere end de 
fartøjer han var vant til i fiskerklyngen.
     -Senere stiftede jeg familie, hvor 
min hustru og jeg kan se tilbage på et 
liv hvor vi er meget lykkelige, og hvor 
vi har en datter boende i Aalbæk og 
barnebarn i Ålborg.  
Det er klart at man skal ikke lade sig 
narre, for selvom jeg har opnået en 
alder hvor der til tider skal ”Bankes lidt 
rust af,- så klarer jeg mig med nogle 
gode hjælpemidler! Heldigvis er jeg 
i stand til at komme på Rønnerhav-
nen så godt som hver dag.
Her er der meget at snakke om med 
vennerne, - og hvad der tidligere 
har gjort det muligt at kaste sig 
over med båden og mit fritidsfiskeri.
Ikke at forglemme alle de timer han 
har brugt ude i i hans røgeri i bag-
haven, hvor man med duften kunne 
spore sig hen til Richard, hvor han 
nød at gå og der og brugte sin tid på 
at pusle omkring de lækkerierne!
Richard har været med siden hav-
nen blev bygget i starten 80´erne 
og fulgt udviklingen fra en Jollehavn 
til en Marina og afslutningsvis siger 
han til Rønnerposten:
  -I starten lå der joller næsten over 

alt ved broerne! Desværre har havet 
ændret sig og medført, at der ikke er 
nær så mange fritidsfiskere som den 
gang! Det er jo noget der regulerer sig 
selv,- men da havnen skiftede status til 
en ”Marina” så vi forsat at økonomien 
var tilfredsstillende, i det at pladserne 
blev fyldt op med ”Sejlerne”. Hvis ikke 
den udvikling var sket, var der ikke 
mange ved ”Kasse 1” til at opretholde 
en sund økonomi.

Jeg kan da holde pauser indimellem!
Richard Skat er på havnen hver dag, og det er i en alder på 91 år. Men det 
lader han sig ikke begrænse af!

I toiletbygningen 
er der monteret 
nye døre 

Foto: Bruno Müller
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
LEGETØJ - BABYUDSTYR - BØRNETØJ 0-12 ÅR 

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

 
            
                                                       

Jeg er Keld Karlsson - din lokale håndværker og mine opgaver spænder vidt.      
                                              Fra mindre opgaver til større totalentrepriser.    

                Uanset opgavens størrelse sætter jeg stor pris på kvalitet og en god dialog med kunden. 
             Vi udfører Tømrerarbejde Specialopgaver Efterisolering Malerarbejde Brolægning Graveopgaver 

                      Stendetvej 10 - 9900 Frederikshavn - Mobil: +45 61 65 68 90 - e-mail: keld.karlsson@gmail.com 

H.C. Ørstedsvej 3 C 
9900 Frederikshavn 

Tlf.:6395 9625



Midlertidig 
spærring af 
vejen 

Foto: Bruno Müller

På vejen ved søndre side var det nødvendigt 
at spærrer midlertidigt af på grund ”huller” i 
vejen.

Fritidsfiskere og drukneulykker
- af Bruno Müller
 
Inden længe er der forår i luften!

- og vi kan forvente mere aktivitet 
med fritidsfiskerne på havet!
Desværre perioden hvor der registre-
res flere drukneulykker
Hverdagen bliver ofte for de pårø-
rende uoverskuelig og kaotisk efter 
at have mistet sin kære i forbindelse 
med f.eks. en drukneulykke. 
Det er desværre en realitet, at fritids-
fiskere gennem en årrække, altid har 
ligget blandt de øverste på listen af 
omkomne.

I Dansk Fritidsfiskerforbund var der i 
den periode, alt for mange der mente, 
at man ikke havde brug for at have 
redningsvesten på under fiskeriet!
Man var dengang og ligesom nu, om-
fattet af den ældgamle bekendtgørel-
se fra 1992,- med, at bare vesten var 
ombord med én til hver af dem som 
var der.
Stadig min holdning, selv om der er en 
del som er uenig, ”at hvad hjælper det 
når fritidsfiskeren ved et uheld er fal-
det ud ” - og at vesten så f.eks. ligger i 
jollen der driver.
Det skal nævnes at vi i Dansk Fritids-
fiskerforbund også dengang ligesom 

nu, havde og har en Dødsulykkesfor-
sikring for vore medlemmer på p.t. 
200.000,- kr., -der blev udbetalt til 
de pårørende ved en drukneulykke.                                                                                                                                    
Den gang konstaterede vi, at disse 
hændelser var der for mange af.
Derfor er det tilfredsstillende, at fra 
2017, hvor vi fik indført den nye regel i 
policen med forsikringsselskabet, hvor 
der står: ” Ligeledes for at der er dæk-
ning ved drukneulykker, - skal vesten 
bæres under sejlads hele året.”
I de nævnte tre år har vi i forbundet 
ikke haft en eneste drukneulykke!
                                         

Telefonboksen forsvandt!
- af Bruno Müller
 
I 1991 var man nødsaget til at
telefonboksen blev opsagt hos Jysk 
Telefon, hvor den var etableret som 
et forsøg.

Det var vel i de år at ”mobilerne” 
holdt sit indtog og udkonkurrerede, 
ikke kun hos os, men mange telefon-
bokse i hele landet.
Der var et tydeligt grundlag for opsi-
gelsen, - i det at der ved sidste tøm-
ning af mønterne kun var 7 kr.!
Man må så føle betænkelighed ved de 
mange kommunikationsmuligheder 
fra vores område, når ingen af klubhu-

sene var åbne på forskellige tider. Ud 
fra en betragtning om, at der var tale 
om et alment sikkerhedsspørgsmål, 
så rettede bestyrelsen henvendelse 
til kommunen og gjorde opmærksom  
på problemet. Det var jo temmelig 
bekosteligt at etablere en uden-
dørs mønttelefon, med en udgift 
på 15.000 kr,- i anskaffelse og plus 
adskillige hundrede kr. i abonnement 
i kvartalet. 
    
Så telefonboksen gik over i historien! 

23



Vision tager form: Nye ting skal ske i 
Frederikshavn Kommune

                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

www.Hysafe.dk · Knoten 7 · 9900 Frederikshavn · +45 7025 6944 · info@hysafe.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os

En helt ny vision for vores kultur og 
fritid begynder at tage form. Visionen 
baserer sig på nytænkning og en grun-
dig indsamling af viden og meninger 
fra borgere i hele kommunen.

I foråret 2020 får Frederikshavn 
Kommune en lille ny. En helt ny vision 
for vores kultur- og fritidsliv, der skal 
sætte skub i blandt andet nytænkning 
og give et boost til vores stolthed. 

Den udformes rundt om fire centrale 
fokuspunkter: frivillighed, stolthed, 
fællesskab & lokalliv og nytænkning.
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Peder Munksvej 64 9300 
Sæby Tlf. 20 23 56 30  
Mail: bo@bettebo.dk

I 2015 blev Bo Andersen Sæby A/S kåret som Gazellevirksomhed 2015
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Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

SUENSONSVEJ 71C • 9900 FREDERIKSHAVN • 3512 3475 
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Støt vore annoncører
- de støtter os

FREDERIKSHAVN 

Thomas Bukdahl Mortensen 
Tlf. 72 14 61 70 

Mail: info@mariendal.dk FREDERIKSHAVN 
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Vil du vide hvad din
brugte bil er værd?
Få en onlinevurdering på under 5 minutter ...

www.uggerhoej.dk
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Skolen i Frederikshavn            
– En god vej til uddannelse og job 

Tuenvej 20 & Grundtvigsvej 44 og 52 | Elling – 9900 Frederikshavn |  
Vejleder PGU, EGU: Anette 25401511 | Vejleder AGU: Michael 25401520 | 
Leder Mette Buus Pedersen: 25401510 | mbp@fguvendsyssel.dk | 
 
 Hjemmeside Facebook 

 



Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

Totalløsninger til alle rum i 
Deres bolig. Lad os kigge forbi i 
vores veludstyrede gardinbus

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!
Stormen i 
februar 
var hård ved 
Vinterbadernes 
bro

Hverdage kl. 08-12 og 14-17 
Lørdage kl. 10-12 
Hverdage dec. til feb. kl. 08-12 og 13-16  
Lørdage 15 dec. til 15 mar. lukket
Tlf.: 98431088

Havnekontorets 
åbningstider
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

K L O A K S E R V I C E 

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22

rdr. Skov
Vi specialiserer os i alt fra reparationer af iPhones/iPads,
stationær og bærbare computere – til salg af computere,
tilbehør, netværk og alt indenfor gaming.

Vi elsker at hjælpe alle vores kunder og står parat til at
finde den rigtige løsning til dig!

Brdr.Skov | Søndergade 30C | 9900 Frederikshavn | Tlf.: 7172 5552 | www.brdrskov.dk

DIN LOKALE IT BUTIK
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Vores havn! 

Man er ikke rådvild overfor dem som ikke kan holde 
sig!  - Tekst og foto: Bruno Müller

Selv om det godt 300 år siden et toilet med skyl blev 
opfundet, - er man alligevel ikke rådvild på her på 
havnen.
Vi har toiletter mange steder her på havnen, - og end-
da et ekstra til vore medlemmer og besøgende!
De sætter stor pris på at man har place-
ret et udenfor til dem som ikke kan holde sig!                                      
Der er dog ikke ”Træk og slip”! Men service er det!

Flagstænger
Bådelauget foreslår at der bliver opsat 3 flagstænger 
på hammeren, og beder os overveje havnen.  Der er 
p.t. 23 på venteliste hvordan hammeren skal holdes. 
Johannes får en pris på flagstænger, flag og opsæt-
ning. Vi prøver at finde en anden løsning, de kan ikke 
stå der for de snore der er spændt ud, og får dem 
bestilt, det bliver nok først aktuelt til næste sæson. Vi 
har drøftet om ikke de vil få en bedre plads ved indsej-
lingen. De vil blive opsat foråret 2020.

Vandhaner
Vil det være muligt med et par ekstra vandhaner på 
vinterpladsen? Placering og etablering af rør skal over-
vejes. Vi afventer indtil bådene er i vandet.
 Det har i 2019 kostet os 7500 kr. i negative renter, ef-
ter bankerne har indført negative renter på indeståen-
de. Bestyrelsen bør tage et møde med Spar Nord, for 
at høre om der er andre løsninger, så vi delvist undgår 
negative renter.

Uddybning
Der er ved at været tilsandet mod syd i indsejlingen, 
der skal være uddybet senest d. 1/4-20. 

Gamle både 
Johannes tager kontakt til de medlemmer der har 
gamle udrangeret både stående på vinterpladsen, 
med henblik på at få dem flyttet eller fjernet.

Klargøring af båden 
Ved afrigning i efteråret fik de fleste på Rønnerhav-
nen højtryksrenset bunden inden båden kom på sin 
vinterplads.
Ellers er det ved at være sidste udkald her ved sæson-
start, - og at rense bunden og roret for alt gammel 
bundmaling, og så starte på en frisk. 
Mange vil nyde at se bundens nye glatte overflade, og 
man er spændt på om der kan mærkes en forskel når 
båden bliver sat i vandet!
Det oplever man straks når den er kommet i vandet 
og den glider roligt i gennem. Allerede i havnebassinet 
kan man mærke, at den ved lav fart kan manøvrere 
noget nemmere. Når man så sejler ud på åbent hav, 
kan man konstatere at båden med den nye glatte 
bund har fået meget bedre fart.
Og så er det en nydelse! God sæson!
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Tidens mest slagkraftige krigsskib
Forkortet v. Bruno Müller 
 
Svenske ’Vasa’ blegner v. siden af Chri-
stian 4.s’ kongeskib, der med sine 108 
kanoner var datidens største krigsskib. 
Det kan blive genopbygget på Holmen. 
Forestil dig, at Danmark bygger et hangar-
skib, der er større end de amerikanske. 
Bare lidt større, så vi sikrer, at verdens 
største krigsskib sejler under Dannebrog.  
En tosset tanke, ikke sandt? 
Men det var præcis, hvad flådestormag-
ten Danmark-Norge gjorde i 1600-tallet. 
Altså byggede et krigsskib, der var lige 
lidt større end datidens største - britiske 
’Sovereign of the Seas’. 
Et skib blev dengang målt på sine ka-
noner, og ’Sophia Amalia’, der også var 
kongeskib, havde hele tre kanondæk og 
108 kanoner mod briternes 102. Til sam-
menligning havde det berømte svenske 
’Vasa’ fra samme tid sølle 64 kanoner på 
kun to kanondæk. 
At svenskerne ikke engang kunne få deres 
flagskib til at sejle er en anden historie, 
for også på andre parametre var ’Sophia 
Amalia’ de andre overlegne. 
Rekonstruktion på vej.  Det er dette 
superskib fra 1600-tallet, som en gruppe 
innovatører i en årrække har forsøgt at få 
genopført. 
Siden Søværnet nu har forladt Nyholm 
på Holmen i hovedstaden endegyldigt og 
øens fremtid er uvis har idéen fået nyt 
liv. Man har nemlig allieret sig med den 
såkaldte Sixtus-gruppe, der arbejder på 
at gøre Nyholm til et maritimt oplevelse-
scenter. 
Og det er nu tanken, at ’Sophia Amalia’ 
skal genopføres på Nyholm, fortæller 
en af hovedmændene bag idéen - Jens 
Larsen, som i en årrække har lavet busi-
nessplaner for danske virksomheder.  - Vi 
skal ikke være med til at drive det og skal 
ikke tjene en øre på det, men vi synes, at 
Danmark mangler en maritim ambassa-
dør, siger han:
- F.eks. har Australien ’Endeavour’ og Sve-
rige har ’Göteborg’ og flere andre lande 
har historiske skibe, der ligger og sejler 
rundt som skoleskibet etc. Det her skib vil 
blive et tilløbsstykke uden lige. Skal løbe 
rundt Jens Larsen understreger, at det er 
afgørende for projektet, at det kan drives 
som en kommerciel virksomhed.  - ’So-
phia Amalia’ skal sejle med 400 turister 
mellem Kronborg og Amaliehaven med 
flere daglige afgange, og det kan blive en 
rigtig god forretning. Samtidig vil det være 
et tilløbsstykke, mens det bliver opført på 

Nyholm, siger entreprenøren og tilføjer, 
at det vil tage 4-5 år at bygge skibet og 
koste små 600 mio. kroner. Jens Larsen 
har lavet forretningsplaner for de største 
danske virksomheder, og sammen med 
sine allierede (se boks) har han forfattet 
en detaljeret plan for ’Sophia Amalia’. 
Forretningsplan med kanonloge 
Søfart har adgang til planen, der budget-
terer med 400.000 årlige gæster fra år 2 
- og 40.000 på år 1. Til sammenligning har 
’Vasa’ i en årrække ligget på mellem 1-1,5 
mio. besøgende årligt. 
Forretningsplanen er også blevet præ-
senteret for en række politikere og andre 
beslutningstagere, der har taget godt 
imod idéen. 
For at skyde projektet i gang vil idéma-
gerne lave en såkaldt kanonloge, der skal 
samle 108 mio. kr. ind. Det skal ske ved, 
at de største danske virksomheder giver 
én mio. kr. hver til projektet og dermed 
bliver del af en eksklusiv erhvervs-klub, 
der udover retten til at skilte med deres 
sponsorat vil kunne benytte skibet som 
værdifuldt netværk og konferencecenter. 
Kanoner uddeles til logen! For at få 
kanonlogen sat i værk har man imidlertid 
behov for at rejse 7,5 mio. Det skyldes, 
at hver deltager får et maleri af ’Sophia 
Amalia’ samt en kanon i fuld størrelse og 
en række andre rekvisitter. Og de penge 
skal kradses ind først. Siden vil de store 
bidrag blive låst på en bankkonto. 
- Alle de 108 millioner bliver deponeret i 
en dansk bank, og man betaler direkte til 
banken. Pengene bliver ikke frigjort, før 
resten er fremskaffet. Hvis man ikke lykke-
des med at rejse alle pengene, så får man 
sine penge tilbage, forklarer Jens Larsen 
og tilføjer, at man ønsker sig en kongelig 
protektor til hele arrangementet. 
- Den samlede pris er høj, men når ’So-
phia Amalia’ bygges, så vil det altså være 
et tilløbsstykke uden lige - mange vil kom-
me og se byggeriet, så beregningsmæssigt 
vil den have betalt sig selv, inden den er 
gledet af bedding, siger han med henvis-
ning til entreindtægter, fonde og loge. 
- Når vi en dag står med et projekt med 
en egenkapital på 108 mio. millioner - så 
vil vi antage, at det vil være et mindre 
problem med resten af pengene. 
Vi får en fundraiser på, som præsenter 
projektet for diverse fonde, og siden det 
er national beskaffenhed, regner vi med 
opbakning, siger Jens Larsen. Når ’Sophia 
Amalie’ er færdigt, agter man desuden at 
fortsætte med at bygge historiske skibe på 
Nyholm. 

- Ift. hele Nyholm, så er det vigtige imid-
lertid, at det første skib vi bygger på øen, 
er det mest spektakulære - kommercielt 
set. Nyholm har brug for et trækplaster 
andet end deres gamle bygninger, og 
’Sophia Amalia’ bliver det flotteste og 
mest pompøse træskib, der nogensinde 
er bygget. Vi skal have et skib, hvor alle 
siger - wow !

FAKTA:  ’Sophia Amalia’ var et linje-
skib bygget i Norge til kongeriget Dan-
mark-Norges flåde. 
Skibet blev bestilt af Christian 4., men 
blev først færdigt to år efter hans død og 
blev kongeskib for Frederik 3. (og navngi-
vet efter hans dronning) og efter ham for 
Christian 5. Det løb af stablen i 1650 og 
var sin tids største krigsskib, og havde 108 
kanoner. Skibet deltog i Syvårskrigen mod 
Sverige i 1653-60. 
’Sophia Amalia’ havde en længde på 55 
meter (uden bovspryd), og en bredde på 
17 meter. 
Tegningerne til ’Sophia Amalia’ er forfat-
tet af den anerkendte skibskonstruktør 
Niels Probst - specialist i at tegne histori-
ske træskibe. Niels Probst afgik ved døden 
i 2014, men tegningerne består (idéen om 
genopførelsen blev født tilbage i 00erne). 
Rigningen var traditionel og kan blive 
betjent af en maskine i dag. Kaptajnen 
trykker bare på en knap, så glider sejlene 
af og på, er tanken. Dermed skal man 
bruge en mindre besætning. 
Desuden vil skibet have en elmotor, så 
det kan glide lydløst frem, når der ikke er 
vind.
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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej

35

Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej
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Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Klassiske skibe fra i går … kontra dem fra i dag!

Af Birger Pedersen, Frederikshavn 
Træskibslaug
 
I vores optik i Træskibslauget findes 
der jo kun een slags rigtige skibe … 
det er skibe bygget af rigtige hånd-
værkere … med hænderne skruet 
rigtigt på … og med rettidig omhu for 
udførelsen af det færdige resultat.
Det er med sorg i sinde … at se flere 
og flere af de klassiske gamle håndla-
vede skibe ende deres dage … enten 
for saven eller en sakseklipper der 
klipper den  i småstykker på et øje-
blik…Derfor er der i mange forskellige 
havne i Danmark folk der værner om 
træskibsmiljøet … med en masse fri-
villige folk … der bruger mange timer 
på at vedligeholde de gamle skibe 
Når man så ser på alle de stævner 
med træskibe … der er sommeren 
over … f.eks. Limfjorden Rundt … 
Svendborg Regatta … Dansk Forening 
for Ældre Lystfartøjer …  og ikke at 
glemme den store Tråbådsfestival i 
Skärhamn, hvor omkring 100 træbåde 
er samlet og med over 10.000 besø-
gende … så kan man se at det er disse 
stævner der trækker folk til … man vil 

gerne se skibe der lugter lidt af tjære 
og gammelt tovværk …Jeg indrømmer 
gladelig, at der findes mange lækre 
glasfiberskibe … sejl og motorbåde … 
men jeg må slå mig lidt i tøjret … jeg 
kan ikke se sjælen og det rigtige miljø 
… det er nok en fejl …men sådan er 
det bare …
Det at vedligeholde en træbåd er ikke 
meget mere arbejde end at vedlige-
holde en glasfiberbåd … hvis man vil 
have et præsentabelt skib … så kræver 
det arbejde af begge skibsredere…
Træskibet bliver slebet og lakeret … 
glasfiberen bliver også plejet … pole-
res og shines op … arbejdet for begge 
er næsten det samme … bortset fra 

at træbåden SKAL plejes hvert år … 
ellers kommer straffen med dårlig 
vedligehold osv. … glasfiberen kan 
man snyde lidt med … de skinner bare 
ikke så flot som de burde… Jeg vil som 
træbådsejer opfordre nye skibsredere 
til at overveje når de skal købe skib … 
om skal det være en træbåd som har 
sjæl og miljø … eller skal man nøjes 
med et glasfiberskib … som er rørt op 
i spand … og hældt ned i en form … 
køber man en træbåd kan man altid 
hente råd og dåd i Træskibslauget … 
der er folk der ved alt om træskibe og 
om vedligehold og pasning af rigtige 
klassiske skibe…

                                         

Hvor ligger forskellen på en Træbåd og en Glasfiberbåd?

Man kan forsøge med et par puder … for at skabe hygge og velværd … men 



Fakta om FLID 

Formand 
Søren Hald 
Irisvej 21
8260 Viby J
Tlf. 2260 7999
Email: formandflid@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem 
Jesper Tjott
Skovshoved og Hellerup Lystbådehavn
Tlf. 2630 2611
E-mail: jet@gentofte.dk

Sekretær 
Birger Isaksen
Sæby Havn 
Havnekontoret 
Havnen 11 9300 Sæby 
Tlf: 3113 1059 
Email: BIIS@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem
Kenneth Højlund Jensen
Køge Marina
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Tlf. 2042 1689
E-mail: kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Dahl
Augustenborg Yachthavn
Langdel 6
6440 Augustenborg
Tlf. 7447 1562 / 2014 1562
E-mail: anders@augustenborg-yachthavn.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Finn Mortensen
Kolding Lystbådehavn
Tlf. 29 33 60 44
E-mail: fcm@djk.dk

Suppleant (ejerrepræsentant)
Henrik Svenningsen
Skive Søsportshavn
Tlf. 22 34 87 99
Email: formand@skivesoesportshavn.dk
                                

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark forkortet FLID er 
lystbådehavnenes interesseorganisation
FLID repræsenterer såvel private som kommunale havne, hvori der befinder 
sig lystbåde. Foreningen har 274 af landets små, mellem og store 
lystbådehavne som medlemmer. Havnene repræsenterer over 42.000 
bådpladser, hvilket svarer til 3/4 af samtlige bådpladser i Danmark.

FLID’s bestyrelse - FLID dækker samtlige landsdele, hvilket også afspejles i bestyrelsens sammensætning:
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Bliv mere tryg på vandet med 
SejlSikkert Alarm 

Download SejlSikkert Alarm-appen og 
bliv mere sikker, når du skal en tur på 
vandet. Mere end 11.000 personer 
har allerede downloadet appen, og 
77 % af appens brugere svarer, at de 
føler sig mere sikre på vandet, når de 
bruger SejlSikkert Alarm. 

SejlSikkert Alarm Bliv klogere på 
SejlSikkert Alarm kan downloades 
gratis og egner sig til alle, der færdes 
på vandet i deres fritid. Den skaber 
øget sikkerhed, fordi du med et enkelt 
klik på mobilen kan slå alarm direkte 
til Joint Rescue Coordination Centre 
(JRCC). Samtidig kan redningsmand-
skabet se positionen for alarmopkal-
det. Bruger du SejlSikkert Alarm, øger 
du chancerne for at få hurtig hjælp, 
hvis du kommer i nød. Rednings-
mandskabet kan se din position, når 
du slår alarm, så de hurtigt kan sende 
hjælpen af sted, og de kan søge mere 
præcist efter dig. 
- Appen er en væsentlig opgradering 
af sikkerheden, fordi den automa-
tisk oplyser din position, når du slår 
alarm, og du kan tracke din rute, så 

man kan se din færden, hvis du plud-
selig ikke giver lyd fra dig som aftalt. 
Hvis uheldet er ude, og du falder i 
vandet, kan appen være den, der gør, 
at du bliver fundet hurtigt og redder 
livet, siger Sten Emborg i Søsportens 
Sikkerhedsråd, specialkonsulent.
En anden fordel ved appen er, at 
dine pårørende på land har bedre 
mulighed for at slå alarm, hvis du ikke 
vender hjem fra fisketuren som aftalt. 
Appen sender automatisk besked til 
dine selvvalgte nødkontaktpersoner, 
hvis du ikke melder ”Alt ok” på et på 
forhånd aftalt tidspunkt. Samtidig kan 
du dele din tur med venner, familie 
eller klubkammerater, som på den 
måde kan følge med i, hvor du befin-
der dig. 
Hvis du gerne vil øge din egen sik-
kerhed og samtidig sørge for at dine 
pårørende er trygge ved at sende 
dig på fisketur, så download appen 
ganske gratis. 

Appen kan downloades i App Store 
og Google Play.
 

Læs mere om SejlSikkert Alarm-app her: http://www.soesport.dk/Sider/Sikkerhed/SejlSikkert-Alarm.aspx. 
SejlSikkert Alarm appen kan du:
Registrere din båd med foto og kendetegn
Tilknytte et antal nødkontaktpersoner fra din mobils adressebog
Tracke din rute, så redningsmandskabet kan spore din færden 
Slå alarm med et enkelt klik på mobilen
Oprette en sejlplan med rute og ankomsttidspunkt
Sørge for, at dine pårørende får besked, hvis du ikke melder i appen, at din tur er godt afsluttet

LERBÆK 
FISKEPARK

  Ligger smukt i Nordjylland ved Elling å.
 Åbent alle ugens dage kl. 7 - 22
Skagensvej 164 - 9900 Frederikshavn - Tlf 5148 1331 eller 4045 4492 - www.lerbækfiskepark.dk

38



Planer om en stor havn på Hirsholmene og 
en jernbane til Frederikshavn - dengang !
Redigeret af Bruno Müller 
Tegning fra 1899
Kilde: Kilde:Trapp i 1902
 
Hirsholm var det mindste sogn i 
Danmark. Holmene ligger omtrent 1 
mil nordøst for Frederikshavn. Øgrup-
pen omfatter ca.113 tønderland og 
består af to store holme – Hirsholm og 
Græsholm, som er forbundet ved et 
sandflak samt nogle små stenholme – 
Kovsholm, Storholm og Lilleholm. Lidt 
nordligere ligger Tyvholm og SV for 
Hirsholm ligger den smalle stenholm 
Kjolpen.
Nødhavn! I 1871 købte et interes-
sentskab øgruppen med det formål at 
få anlagt en 1.klasses nødhavn, som 
ved en dæmning fra Græsholm til 
fastlandet skulle sættes i forbindelse 

med Vendsysselbanen. I de følgende 
år blev planen alvorlig drøftet, indtil 
Frederikshavn gik af med sejren.
Fladeindholdet af det beboede Hirs-
holm var i 1896 42 tønderland. I 1898 
et kreaturhold på 6 køer, 52 får, 7 svin 
og 1 ged. Befolkningen udgjorde i 
1890 103, der boede i 15 huse (3 var 
under fattigvæsenet).
En kirke, præstegård med skolen, en 
kro, det 85 fod høje fyrtårn af granit 
opført i 1886. Lodsstation bemandet 
med 5 lodser, toldassistentstation. Og 
telefonforbindelse med Frederikshavn 
fra omkring 1901. I 1883 købte Mari-
neministeriet øerne.
Hirsholmene blev i 1977 udpeget til 
verdensnaturarv. Fyret blev automati-
seret i 1995. I 2003 blev forvaltningen 
af øerne overført til Miljøministeriet 

og den daglige drift varetages nu af 
Naturstyrelsen.
Befolkningen på øgruppen var i ældre 
tid beskæftiget med fiskeri og tilhug-
ning af sten.

Ud over Rønnerhavnens medlemmer 
og fra andre lystbådehavne, er det 
formentlig kun de allerfærreste i dag, 
som har besøgt øgruppen. 
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"Hvem har stjålet mit Sørøverskib?"

Ingo Pedersen, pensioneret Minedykker i Søværnets Minørtjeneste


