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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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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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Sommeren kører på det sidste vers, 
men der vil forhåbentlig stadig komme 
gode hverdage og weekender hvor der 
vil blive mulighed for en sejltur. Livet 
på havnen slutter jo heller ikke fordi 
sommeren slutter.

Jeg har ikke været meget på havnen i 
sommer, og vi har ikke holdt bestyrel-
sesmøde siden juni måned, så jeg har 
ikke de sidste par måneder nyheder, 
dog ved jeg at kræmmermarkedet i star-
ten af juni manglede lidt besøg i forhold 
til de sidste par år, det kan man sige er 
lidt ærgerligt når der er mange der har 
gjort et stort stykke arbejde for at træk-
ke så mange mennesker til som muligt. 

Kræmmermarkedet i august blev des-
værre aflyst, for der skal mange kræfter 
til for at stille et marked på benene, og 
de var ikke til stede, men vi håber at der 
igen næste år vil være to gange kræm-
mermarked på Rønnerhavnen.

Når det bliver tid at tage båden op, så 
sørg for at aftale med Johannes med 
hensyn til optagning, som i sikkert ved 
er Leo gået på efterløn, og vi har endnu 
ikke fundet løsningen på en erstatning, 
så Johannes vil få nok at se til i efter-
året.

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: ”aftenstemning”

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

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

Du går aldrig galt i byen med en motor fra Mercury. 

Vidste du at Mercury udvikler deres egne legeringer? Det er bla. derfor deres motorer 
anses for noget af det bedste, du kan give til din båd. 

Og fordi Mercury er sikker på deres motorer, tilbyder de også 5 års garanti på alle 
motorerne til privat brug, - lige fra 2,5 hk til Verado 400R!

Kom ind og og få byens bedste tilbud på DIN næste Mercury motor!

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 
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Ny alarm app gør turen på vandet mere 
sikker hvis du kommer i nød
Redigeret v. Bruno Müller
Foto: Søfartens Sikkerhedsråd

Fra i dag kan du gratis downloade 
den helt nye SejlSikkert Alarm app, 
så du kan slå alarm fra vandet med et 
enkelt klik på mobilen. Appen opgi-
ver din position via mobilens GPS, så 
redningsmandskabet ved præcis, hvor 
de skal sende hjælpen hen og derved 
spares tid på unødig eftersøgning. 
Appen, som er en ekstra sikkerhed til 
dig, der bruger mobilen som livline til 
land, fås både til iOs og til Android
Ud over den hurtige adgang til at 
tilkalde hjælp, kan appen også sættes 

til at tracke din sejlrute, fx hvert femte 
minut, så man kan spore din færden, 
hvis der skal sættes en eftersøgning 
i gang. Sidst men ikke mindst kan du 
lave en sejlplan med et tidspunkt ind 
for din forventede tilbagevenden til 
land, og hvis du ikke reagerer på det 
givne tidspunkt, modtager dine pårø-
rende en sms, som de kan reagere på 
og slå alarm, hvis de ikke kan kontakt 
til dig. 

Fakta: 
Det er Søfartsstyrelsen, der har indgå-
et aftale om at få appen til Danmark. 
Appen bruges allerede i andre lande 

under navnet SafeTrx, bl.a. i Sverige, 
Norge Irland, England, Holland og 
Tyskland. I 2018 hjalp SafeTrx med 
551 missioner globalt.  Hvis du sejler 
uden for dansk farvand, kan du down-
loade SafeTrx, som er den internatio-
nale version af appen.

For yderligere information, kontakt:
Sten Emborg, specialkonsulent,
Søsportens Sikkerhedsråd 
Tlf.: 7219 6219 
E-mail: sem@dma.dk
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Kommunen modtog den 
8. april 2019 en mail fra 
bestyrelsen for foreningen 
for Ålbæk Havn, hvori de 
meddeler, at de ikke ser 
sig i stand til at konstituere 
sig med en formand, og de 
beder derfor Frederikshavn 
Kommune godkende, at 
foreningen opløses. Frede-
rikshavn Byråd har godkendt 
at foreningen for Ålbæk 

Havn opløses. Efter forenin-
gens opløsning overtager 
Frederikshavn Kommune 
driften af havnen, da Ålbæk 
Havn er en kommunalt ejet 
lystbådehavn. Ejendomscen-
teret arbejde på at hurtigst 
muligt at få ansat en hav-
neassistent, som kan stå for 
de havnen, og til det er Tom 
Munk ansat. 

Den fremtidige drift 
af Ålbæk Havn 

Igen i år skulle danske lystfiskere hjælpe med at skaffe data fra blåfinnede tun.

Det skete fra den 23. august til den 8. september med udgangspunkt 
fra Skagen.

Så er det offentliggjort! 

Tekst & Foto: Bruno Müller

Så var tiden inde til at få 
renoveret køkkenet, måske 
har bestyrelsen haft tanken i 
årevis, men det ene projekt 
på vores havn har taget det 
andet, men nu skulle det 
være.
Der har været flere ting som 
overvejes i forbindelse med 
renoveringen af køkkenet.

Nu står det der! 
Flot sat op i lyse materialer 
og rigelig plads til at ”Svinge 
stegepanden”, men ellers er 
kaffedrikningen kl. 10, ud-
over når det benyttes fester
 o.l., - der får fornøjelsen til 

daglig. Det er hensigten at 
alle medlemmer kan få glæ-
de af klubhuset, der er en 
tidligere Trafikterminal fra 
færgen dengang i Skagen.
Køkkenet har gjort det 
imødekommende på havnen 
og i det hele taget er det 
centrale rum i klubhuset. 
Det er her man snakker om 
det daglige, mødes efter en 
lang og dag på havet, laver 
mad til fester o.s.v..

Alt i alt giver det os og vore 
gæster en stor gevinst for en 
relativt begrænset investe-
ring.

Nyt køkken i 
klubhuset 
Nu er det nye køkken færdigt og det 
gav god plads i klubhuset
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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
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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 NOVEMBER-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. oktober 2019
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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

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

www.stop-dieselpest.dk
Gå flere sammen i samme havn og opnå rabat!
3 stk. samme sted: Halv pris på kørselstillæg

5 stk. Samme sted: Ingen kørselstillæg
Tlf. +45 61697867 mail: dieselpest@gmail.com  Kontakt: Rolf Leonhardt         

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
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Er loppetanken ved at miste pusten?                                                                                           

Tekst & Foto: Bruno Müller

Som sagt har der i en årrække været 
holdt i august, -og det sideløbende 
med Trækfuglenes i juni – hvert år!                        
Og hvert år uden aflysninger!
Selvfølgelig har vejret spillet en rolle 
med hensyn til antallet af kræmmere 
og gæster, hvilket vi konstaterede i år 
ved Trækfuglenes marked, hvor der 
manglede ca. 100 kræmmere og min-
dre besøgende.
Samtidig skete der det, for første 
gang, at legepladsudvalget midt i juli 

i år, meldte ud at deres marked d. 3. 
august blev aflyst.
Hvad var nu årsagen til det?
Det kunne jo ikke undgås, at det blev 
bemærket hvordan det var,- også i år 
ved Trækfuglenes marked!
Når så Legepladsudvalget i år ikke 
kunne skaffe hjælpere, som vanligt, 
tog man en uventet beslutning,- at 
for første gang kom der en aflysning! 
De har altid haft hjælpere i alle aldre 
og mest af de lidt ældre, og har altid 
kunne finde en funktion, der passede 
til den enkelte hjælper.

Det er slut nu og undertegnede tror 
ikke på at alt det der ”led i olie” for 
bare få år siden med markederne, er 
vanskeligt at genvinde, da vi skal tage 
i betragtning alt det der efterhånden 
sker i Frederikshavn, eventuelt samme 
dag.
Hvis ikke man ønsker at genetable-
re augustmarkedet kunne jo være 
at andre foreninger havde lyst til at 
overtage Legepladsudvalgets rolle i 
fællesskabet?  

Siden Rønnerhavnens bestyrelse for ca. 30 år siden startede med at afholde 
kræmmermarkederne, der siden blev afløst af Fritidsfiskerne og nu 
Legepladsudvalget, - har der hvert år været kræmmermarked på havnen.

Legepladsudvalget fortsætter med arbejdet på Naturlegepladsen. De lægger kræfterne i – allerede i 
år- at igangsætte byggeriet af sørøverskibet, og til det er byggetilladelsen kommet fra kommunen!
Legepladsudvalget har tjent meget på markederne gennem årene!                                                                                    
Der mangle noget økonomi , men nu er aftalen indgået med et lokalt byggefirma.
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Palle Jensen Biler ApS
Toftegårdsvej 24 9900 Frederikshavn 

Tlf.: 98 42 88 14 / 21 23 21 60
E-mail: pj-biler@mail.dk

Foto: Bruno Müller

Det er rigtigt nok: Plast i havet er 
et stort og voksende problem. Men 
debatten om plast i havmiljøet er 
fyldt med tvivlsomme fakta, myter og 
direkte usandheder. Sådan lyder det 
fra den norske forsker Guri Sogn An-
dersen, som har sat sig for at rydde 
op i debatten ved at aflive en række 
af myterne.

En af metoderne, som Guri Sogn An-
dersen benytter, er at forsøge at finde 
ud af, hvor tal og såkaldte fakta om 
plast i havet kommer fra. Men det har 
vist sig at være meget svært:
»Jeg blev forundret og frustreret og 
kastet ind i en runddans, hvor jeg ikke 
kunne finde kilderne bag påstande-
ne,« siger hun ifølge Videnskab.dk.
Guri Sogn Andersen blev ifølge Viden-

skab.dk grebet af plastproblemet, da 
hun vandrede ved kysten på Sval-
bard som ung studerende, hvor hun 
konstaterede, at der lå store mængder 
plast-affald.
                                                                                           
Men i takt med, at hun forsøgte at 
optrevle problemets omfang, opdage-
de hun, at de mange såkaldte eks-
pert-udtalelser og fakta var af tvivlsom 
oprindelse. Hun satte sig derfor for at 
aflive en række myter op plast. Blandt 
andet en rapport fra World Economic 
Forum WEF, i 2016 anslog, at plasten i 
havet i 2050 vil veje mere end fiskene 
i havet:
»Det er noget vrøvl. Jeg synes, det 
er uforsvarligt at præsentere sådan-
ne tal, når der er usikkerheder i alle 
beregningernes led,« siger hun ifølge 
Videnskab.dk.
Journalister, aktivister og politikere 

hiver ofte opsigtsvækkende tal frem, 
som mangler et solidt faktuelt grund-
lag, men forskerne er også med til at 
udbrede fejlinformation. Det er en 
ubehagelig sandhed, synes Guri Sogn 
Andersen. »Jeg ved ikke, om de gør 
det bevidst for at skabe opmærksom-
hed omkring og penge til egen forsk-
ning, eller om de bare har talt om det 
så længe, at de tror, det er sandt,«  

Plast i havet er fyldt med tvivlsomme fakta                                                                                               
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Kender du havnens kollektive 
ansvarsforsikring?

Selv om det er en omfattende gang læsning, om hvordan at du gennem dit 
kontingent er ansvarsforsikret, kan det betale sig ved lejlighed at gå på havnens 
hjemmeside og se hvordan dækker ansvarsforsikringen.

Generelt kan man sige om en ansvarsforsikring,- at den dækker dit erstatnings-
ansvar, hvis du kommer til at lave skader med din båd på andre personer eller 
deres både.
Som det sidste nye på området, blev der sidste år vedtaget lovpligtig ansvars-
forsikring fra den 15. maj hvor alle, der ejer en speedbåd, en vandscooter eller 
lignende fartøj have købt sig en ansvarsforsikring. 

Brug linket her og god fornøjelse: 
http://roennerhavnen.dk/images/PDF/Betingelser_ansvar_%20baade.pdf

En bådejer fik sig en overraskelse, da han tog ud til sin båd 
på Frederikshavn Marina. 
Han kunne nemlig konstatere, at båden var ramt af både 
hærværk og tyveri, mens den stod på land. Båden havde 
presenning over sig, men den var fjernet.
Fra båden er der stjålet en VHF-radio, en VHF-navigator, 
køkkengrej og et par sæder.
Men tyven nøjedes ikke med at være en tyveknægt. Bådens 
køleskab er ødelagt, og der er også brækket en bordplade.

Tyveri
Fiskeridirektoratet og Toldvæsenet samarbejdede 
den 7. juli og 8. 2019 med kontrol af fiskesmugling. 
Handlingen resulterede i nogle store bøder for tu-
rister til fiskesmugling på Hjortskei i Oslo. Toldvæ-
senet i Norge tager fiskesmugling alvorligt, men 
handlingen i weekenden viste, at der er et stort 
behov for kontrol med turisternes eksport af fisk.                                                                                                                                            
Der var ikke mindre end 205 kg. fisk for meget i to biler,- 
og det kostede 81.000,- kr. i bøde

Norge
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Skrydstrup får opkaldet om aftenen, og ni minutter se-
nere er helikopteren i luften. På det tidspunkt har en tysk 
sejler allerede ligget i vandet i knap fire timer, men det 
ved mandskabet på helikopteren ikke noget om, mens de 
overflyver fjorden i det svindende dagslys. Et signal fra en 
sendemast klokken 19:03 placerer den 20-årige i den nord-
lige ende af fjorden, og eftersøgningen begynder der.

Lyset fra mobilen redde ham. ”Den eneste grund til, at 
sejleren blev fundet, var lyset på hans mobiltelefon.”                                                          
Så klar er konklusionen fra LEN, fartøjschef og pilot på en 
af Forsvarets redningshelikoptere efter dagens vellykkede 
redningsoperation, hvor de ved 23:20-tiden reddede en 
forkommen tysk sejler op af Ringkøbing Fjord.
”På mange måder er det en rigtig solstrålehistorie. Men

det kunne jo være gået virkeligt galt,” fortsætter LEN.
LENs konklusion og det råd, der følger med den er klart: 
Godt udstyr og ikke mindst hans vandtætte mobiltelefon 
gjorde den afgørende forskel.

Reddet af lysende mobiltelefon 

Foto: Bruno Müller

Nord for Hirsholmene ud for Strandby, lørdag 
d.20.7. i år, var en norsk sejler i nød. Det gjor-
de det ikke nemmere at blæsten havde taget 
godt til.

Det var umuligt at manøvre båden og få den 
sikkert i havn, men det kunne de ved hjælp af 
Flådestationens Hjemmeværnsfartøj Apollo, 
der kom de forkomne nordmænd til undsæt-
ning.

Nærmeste havn var Strandby, hvortil de kom 
på slæb og blev lagt til kaj ved ca. kl. 2.30 om 
natten.

Flådestationen hjalp norsk sejler  

Søren Kjellberg var tilfreds med indsatsen En slæbetrosse blev smidt over

En tidlig fredag morgen i vores sommerferie sejlede vi ud fra Rønner-
havnen med kurs mod Vesterø.
Ved Deget fik vores nye motor pludselig en anderledes lyd og tempera-
turen gik over i det røde felt.
Motoren blev stoppet omgående og vi undersøgte hvad der kunne 
være årsagen.
Det så ud som om at motoren manglede kølevand.
I glasset på søvandsfilteret kunne vi ane en fiskehale eller noget lig-
nende. Vi kunne ikke fiske det op gennem søvandsfilteret, men måtte 
afmontere slangen til filteret.
Til vores store overraskelse kom der en ca. 25 cm lang levende ål ud i 
spanden. Vi studerede ålen og da den er en truet art, fik den igen sin 
frihed. Efter vi igen fik samlet filtret og slangen genoptog vi sejlturen 
mod Vesterø uden flere ubudne gæster i systemet. 

Bente & Henrik Jensen, Rønnerhavnen, Frederikshavn  

Ålefangst ved Deget   
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Danmarks største udvalg i 
Nydam joller 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995   
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 24.900 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 35.900 

Ring til Søren på 98 42 23 93 og 
hør dagsprisen på din nye 

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med Mercu-

ry 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 - Nu kun kr. 35.900  

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

www.m-center.dk  

Nu har 82 havne afviklet Havnens Dag 2019 - snart følger 
de sidste to, Fanø (15.6.) og Gilleleje (3.8.). 
Alene på den "store" Havnens Dag, 25. maj, var anslået 
110.000 gæster på besøg i havnene. 

Det er tal, vi er fuldt ud tilfredse med. 

Derfor skal der lyde en kæmpe TAK til alle de mange, 
mange frivillige, som over hele landet har bidraget til, at 
tusindvis danskere i alle aldre har fået oplevelser og prøvet 
vandaktiviteter, som forhåbentlig inspirerer dem til at blive 
aktive i foreningslivet på havnen. Uden JERES indsats var 
alt dette ikke muligt...  

TAK for indsatsen på Havnens Dag 
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Støt vore annoncører
- de støtter os

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
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Vellykket Træf i byen for de ”Gamle” både                                                                                            

Tekst & Foto: Bruno Müller

Allerede om torsdagen anløb de 
første elegante både der næsten ikke 
bliver bygget mere.
De flotte og velholdte både kom til 
det store Træf fra nær og fjern og 
blev godt modtaget af Frederikshavn 
Træskibslaug i den store hal på Fre-
derikshavn Bedding. Ud over at alle 
både der tilhører lokale klubber og 
Træskibslaug rundt om i Danmark og 
udlandet,- og hvor vores lokale der fra 
Rønnerhavnen , ligeledes har deltaget 
rundt om og hjemført flotte præmier 
for deres både. Men denne gang var 
det vores lokale Træskibslaug, der på 
flotteste vis stod for det store arran-
gement i samarbejde foreningen på 
Frederikshavn bedding! Af hensyn til 
plads for alle de besøgende fartøjer 
var man nødsaget til der havde base i 
den store havn.
Ved velkomsten til sejlerne om tors-
dagen nævnte formanden for Hoved-
foreningen, Simon Hansen, at han var 

imponeret og glad over omgivelserne 
ved arrangementet, der i modsætning 
til andre, hvor det for det meste var 
lystbådehavne, - så var det denne 
gang på et gammelt værft og en stor 
trafikhavn. 

Fredag gik det løs med Bytur i bus for 
gæsterne og ud at se hvad vores by 
kunne byde på.
Allerede torsdag og fredag om aftenen 
var der nogen der havde tændt den 
store Grill op på beddingen og så gik 
”Sømændene” med deres medrejsen-
de familier i gang med at hygge sig og 
slappe af oven på de lange sejlture til 
Frederikshavn.

Om lørdagen var der skippermøde 
forud for sejladsen var der tilrettelagt 
om formiddag kl. 10 hvor motorbåde-
ne dystede ved Hirsholmene og sejl-
skibene deltog ved kapsejladsbanerne 
ved Frederikshavn Marina. Dagen 
sluttede i den store hal på Beddingen 
med socialt samvær om aftenen, hvor 

der var gallamiddag og samtidig udde-
ling af præmier til bådene og æresdi-
plomer. Aftenen sluttede af med dans 
til vores kendte Trækfugle der gav det 
hele yderlig god ”Sømand-stemning”.
 
Det hele sluttede om søndagen, og 
efter et pragtfuldt vejr alle fire dage,-  
hvor standeren blev halet ned og der 
blev ”Hilst af” og kursen blev lagt mod 
hjemhavnen. 

Der var mange der ydede en indsats 
for at ”Træffet” blev vellykket for 
Sejlergæsterne og det lykkedes med 
formanden for Rønnerhavnens lokale 
forening med Birger Pedersen i spid-
sen for hele arrangementet.

Træskibstræffet i Frederikshavn blev et stort tilløbsstykke hvor 
der deltog motorbåde og sejlskibe med et hvis antal år på Bagen.                                                                                                                                           

Se fotos fra træffet på næste side...
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Fotos fra Træskibstræffet

Lakken på de flotte både skinnede                 Fra første dag- masser af aktivitet på bådene

Med Dannebrog og Siloen i baggrunden Der blev hurtigt givet praktiske oplysninger

Birger Pedersen havde rigeligt at lave Formand Simon Hansen holdt velkomsttale

Dommerkomiteen samles Afgang til kapsejlads lørdag formiddag

Sjældent syn i den store havn Frederikshavnerne fik mange præmier
18



Husk at du skal 
bestille i god tid!

”Hirsholmmærket” 
v. havnemesteren

     
Bliver kun købt ind ved 
bestilling – Pris 300,- Kr 

Tekst:  Bruno Müller
 
Efter en halv snes år som ansat på 
Rønnerhavnen, har Leo valgt at gå 
på efterløn! 
Leo ,som vi mest har kendt med 
det navn,  bærer faktisk det flotte 
navn, Leo Le Dous. 
Førhen og inden han blev ansat 
på Rønnerhavnen har han været 
på Værftet og Martins, og kan nu 
se tilbage som 63 årig på et langt 
og godt arbejdsliv.
Han forlader dog ikke Rønnerhav-
nen helt,- idet han har sin båd der 
og det for nylige købte hus.

Redaktionen ønsker Leo god vind 
fremover. 

Leo er gået på 
efterløn

TIL SALG

Motorbåd 20 fod 

Glasfiber – Selvlænsende – m. Tomatsu 50 HK motor 

Pris: 24.000,- kr. Kontakt: Tlf.:  98 48 03 49
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Så blev sørøverskibet sat i gang                                                                                            
Det største projekt på den 12 år gamle Naturlegeplads ser dagens lys,- i det 
byggetilladelsen er kommet fra kommunen.                                                                                                                                       
Tekst & Foto: Bruno Müller

Startsignalet er skudt af til det længe 
ventede byggeri, og som legeplads-
udvalget har ”Tumlet” med,- og hvor 
det har været forsinket, vedrørende 
vedtagelsen af ansøgningen om  Kyst-
beskyttelseslinjen.
Byggeriet er sat i gang ved et lokalt 
tømrerfirma KEKA-BYG, godt afsides 
fra erhvervsområder i byen og i den 
smukkeste natur, fik Rønnerposten 
aflagt et besøg.
   
”Kølen” er lagt
Der var  allerede lagt ”kølen” og i en 
pause fik vi en gennemgang af bygge-
riet, der indtil nu står på ”Beddingen” 
på Stendetvej ved Ravnshøj.
Indehaveren af tømrefirmaet, Keld 
Karlsson der siger: 

– Det er rigtigt at processen har væ-
ret længe undervejs på grund af nye 
regler for Kystbeskyttelseslinjen. Men 
nu er vi i gang og det er jo ikke til 
hverdag at vi blander os med skibs-

byggeri i Frederikshavn. 
Vi bygger et træskib til Naturlege-
pladsen, hvilket er sjældent, men 
skibet bliver knap 9 meter langt og 
3.5 meter bredt i Lærk og Cedertræ, - 
der ikke er trykimprægneret.  
Alt samlet med varmgalvaniserede 
bolte.
-  Når Sørøverskibet er færdigt på 
Stendetvej, bliver det i to sektioner 
transporteret til Rønnerhavnen, hvor 
vi inden har støbt fundamentet, men 
desværre er der ventetid på cedertræ-
et, der skal bruges til at klinkbygge 
skibssiderne med.
Men vi når det til aftalt tidsplan, 
siger Keld 

Keld- kan du virkelig nå det med dine 
folk? 
  Jeg har ingen ansat og klarer det 
selv !

Master bliver lavet på Produktions-
skolen og bliver sat i sørøverskibet på 
Rønnerhavnen.
Legepladsudvalget forventer at være 

færdige først på efteråret! Økonomien 
er på plads til bygningen af Sørøver-
skibet. 

Der skal skaffes flere midler 
Men mere kommer til,- i det der nu 
skal skaffes midler til vedligeholdelse 
og lign.. 

Hvad et sørøverskib fra Frederiks-
havn skal hedde, er endnu uvist! 

Alt efter ”Slagets gang” med opførel-
sen af sørøverskibet, - vil jeg skrive om 
det bl.a. i næste blad.    

Bruno Müller               

20



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

H.C. Ørstedsvej 3 C 
9900 Frederikshavn 

Tlf.:6395 9625
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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 

Hej Dansk Sejlunion
Jeg har prøvet flere gange at komme 
til at sejle ind i en lystfiskers line.
Lystfiskeren, fisker fra molen ved den 
havn jeg sejlede ind til i sejlbåd. 
Lystfiskerens og mit møde var en 
kedelig oplevelse da hans line blev 
fanget af min mast - jeg kunne ikke se 
linen.  Han mister noget godt fiskegrej 
og jeg fik hans kroge flyver omkring 
mig....
NB: Det var ikke rosende ord jeg fik 
med fra lystfiskeren, da det sker....  ( 
Jeg ønskede ikke at sejle ind i lystfi-
skerens liner, men det kan godt være 
lidt svært når der er flere liner ude og 
indsejlingen ikke er så bred...)
Kan i hjælpe mig med hvordan regler-
ne er for fiskeri på/fra en mole? 
Venlig hilsen Søren Svendsen

Svar fra Dansk Sejlunion: 
Hej Søren,
Det lyder som nogle ubehagelige 
oplevelser. Og du er bestemt ikke den 
eneste, der oplever problemer med 
fiskeliner.

Så vidt jeg kan se, findes der ikke 
nogen generelle regler, som regulerer 
dette forhold så præcis, som du efter-
spørger. Men havnene har hver for sig 
et havnereglement, som baserer sig 
på et standardreglement. 
Af dette fremgår det (punkt 4.7), at 
der kun må fiskes inden for havnens 
område, hvis havnefogeden har givet 
tilladelse. Dvs. der kan fra havn til 
havn være forskellige regler. 
Jeg er dog helt sikker på, at fiskeri 
aldrig må ske, så det er til gene for 
ind- og udsejling.  
Hvis dine dårlige oplevelser er i den 
samme havn, vil jeg foreslå, at du ta-
ger en snak med havnefogeden for at 
få styr på fiskerne og deres liner.
Venlig hilsen Dansk Sejlunion

Søren Svendsens svar til Dansk 
Sejlunion: 
Hej og mange tak for jeres svar....  
Jeg har også spurgt Fiskeristyrelsen - 
De ringede mig op og fortalte at der 
ikke var nogle regler - at det var gensi-
dig respekt for hinanden.

Han fortalte at der også var problemer 
ved nogle andre havnefronter - nogle 
steder kastede fiskerne blylodder efter 
bådene... - så Fiskeristyrelsen kendte 
godt til problemet!
Det undrer mig bare at der ikke er no-
gen regler for hvor man kan placere et 
ansvar hvis der skulle ske en ulykke...    
Med venlig hilsen Søren Svendsen

Redaktionen: 
Læs på: www.retsinformation.dk/
forms/r0710.aspx?id=22114 

-  der er vedr. bl.a. Lystbådehav-
ne og der lyder:  ”BEK nr 9139 af 
15/04/2002 - Bekendtgørelse om 
standardreglement for overholdelse 
af orden i danske lystbådehavne og 
mindre fiskerihavne ” 
Ligeledes Rønnerhavnens ordensregle-
ment pkt. 17 – Der lyder: ”Fiskeri med 
garn og ruser i havnens område (inkl. 
yderhavnen) er ikke tilladt”.

- Spørgsmål til Dansk Sejlunion - Fra Søren Svendsen

"Hvordan er reglerne ved sejlads og fiskeri 
ved mole?"

Læserbrev
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Læserbrev

Hej Bruno - Jeg kan se du har været 
fortaler for opmærkning af stenrevet, 
ud for Deget engang i 2005. 
Jeg hedder Martin Engelbrekt Jensen, 
og har sat mig for mål at få opsat en 
form for opmærkning omkring Deget. 
Jeg sejler en del og dykker ofte langs 
kysten ved Frederikshavn fra Frede-
rikshavn dykkerklubs både. Vi har ofte 
set både komme i vanskeligheder, 
fordi de ikke har vist at der ligger et 
stenrev så tæt på vandoverfladen ved 
siden af "Døde Anders". Vi får flere og 
flere sejlbesøgende fra andre lande og 
hvis man ikke ved hvor revene ligger, 
er risikoen stor for at sejle på sten 
revene omkring Deget. Jeg har derfor 
skrevet til Borgmester Birgit Hansen 
om hjælp til at finansiere afmærknin-
gen, men hvis ikke det hjælper, var 
tanken at søge fonde om hjælp. Men 
da du i sin tid fik opsat bøjer omkring 
øen, hvilket krav er der fra søfarts-
styrelsen? Hvor stor en kæde brugte i 
dengang? Hvilken bøje brugte i ? 
Og til sidst hvad er årsagen til at bøjen 
blev fjernet? 

Hej Martin Tak for din henvendelse! 
Jeg giver dig her den korte version af 
et svar!

Stenrevet ved Deget først lidt om 
det og som var for 19 år siden den 
egentlige årsag til at der blev sat bøjer 
ud som afmærkning af sejlrenden, 
på grund af at to unge mennesker 
mistede livet i sommeren 2000 ved 
en tragisk ulykke, da de sejlede ind i 
stenrevet med høj fart. 
Det fik Søfartsstyrelsen og Farvands-
væsenet til et samarbejde med 
Østkystforeningerne, ved at sætte 
to bøjer! Faktisk havde uheldet og 
bøjeafmærkningen, der var sort og 
gul-malet med stage og øst-vest top-
betegnelser, ikke direkte noget med 
uheldet at gøre, fordi, da det skete, 
var der dårlig sigt på grund af de sene 
aftentimer.

På det tidspunkt var undertegnede 
formand for Østkystforeningerne med 
sine ca. 3000 medlemmer og vi påtog 
os opgaven for at gøre sejladsen mere 
sikker i det vanskelige og snævre 
Degeløb. 

Bøjerne blev udsat og bjærget i sam-
arbejde med Søsportshavnen, som 
det hed dengang og Knud Erik Hørby 
der lagde kutter til.
Bøjerne blev doneret fra Flådestatio-
nen og om vinteren blev de bjærget 
og blev repareret og gjort klar til 
næstesommersæson af Frederikshavn 
Havn, ved Asger Nielsen.
De blev meldt til ”Efterretning for 
søfarende” og med det havde vi alle 
formaliteter i orden.
Farvandsvæsenet og Søfartsstyrelsen 
bidrog dog ikke økonomisk til udgifter-
ne i forbindelse med vedligeholdelse, 
udlægning og indbjærgning af bøjen 
om efteråret. Det var en udgift på 
5000 kroner, som Østkystforeninger 
selv betalte, og vi arbejdede med en 
ansøgning om støtte fra Frederikshavn 
Kommune. Men kommunens ansvars-
område går kun til havnemolerne og 
ikke ”På havet”.

I Østkystforeningerne fik vi besked på, 
at Frederikshavn Havn ikke kunne del-
tage mere med vedligeholdelsen, - og 
ligeledes havde vi ikke mere et stort 
fartøj til udsætning og bjærgning af de 
ret store bøjer.
Søsportshavnen kunne ikke deltage 
økonomisk, -og ud fra al det valgte 
vi at meddele farvandsvæsenet at vi 
desværre stoppede.

Kravet fra Søfartsstyrelsen og Far-
vandsvæsenet var dengang, at bøjer-
ne var udført og placeret som aftalt.
Foruden dig, fritidsfiskerne, lystsejlere 
og andre der har interesse i det, kan 
jeg oplyse at bøjerne stod på positi-
onerne: Hjellen: 57 27" 059 N 10 34" 
140 Ø "Døde Anders" på 57 27" 158 

N og 10 34" 336 Ø Afmærkningen er 
lavet i samarbejde med Farvandsvæ-
senet.
Kædernes led var udført af ½ ” umag-
netisk rund-stål og bundklodserne var 
af cement og vejede ca. 100 kg.

Bøjerne ved Degeløbet
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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

Støt vore annoncører
- de støtter os

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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Autoriseret indblæser

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn
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Forhandler

Vi har gjort det nemmere at køre i en Polo.

Privatleasing via Nordania Finans. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet pris for 36 mdr.: kr. 87.764. Polo BlueMotion TSI 95 hk fås kontant fra kr. 173.997 

plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet gælder for et begrænset antal biler. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift 

(driftsomkostninger). Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 km/l. CO2 udslip 94 g/km.  A+   Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Polo klar til at bringe dig ud og hjem, lige når det passer dig. Den forkæler dig med innovativ 1,0 TSI BlueMotion motor på 95 hk, 5 døre, 

metallak og omfattende udstyr med lækre detaljer. Og så sparer den dig for bekymringer om uforudsete bil-udgifter. 

Vi glæder os til at give dig en prøvetur og fortælle mere om Privatleasing. På gensyn.

Polo Privatleasing. 
Udbetaling kr. 5.000,-/md. ydelse pr. md. kr. 2.299,-.

Privatleasing via Nordania Finans. 
Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. Samlet 
pris for 36 mdr.: kr. 87.764. Polo 
BlueMotion TSI 95 hk fås kontant fra kr. 
173.997 plus lev. kr. 3.880. Tilbuddet 
gælder for et begrænset antal biler. 
Positiv kreditgodkendelse kræves. 
Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og 
grøn ejerafgift (driftsomkostninger). 
Brændstofforbrug ved bl. kørsel 24,4 
km/l. CO2 udslip 94 g/km. A+ Bilen er 
vist med ekstraudstyr.

UGGERHØJ FREdERiksHavn: søndergade 244-250
Tlf. 98 42 14 88 · www.uggerhøj.dk 

Man–fre 8.00–17.30 · Lør 10–13 · søn 12–16 Michael HenriksenMartin Christensen
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Fire slæb på en opladning og med samme krav 
som til en dieseldrevet slæbebåd endte prisen på 
det dobbelte.              

Fuld eldrift er nu på vej til slæbebådssegmentet, 
efter at havnen i Auckland, New Zealand, har 
kontraheret verdens – ifølge havnen – første 
fuldt eldrevne slæbebåd i fuld størrelse.

Verdens første EL-Drevne 
slæbebåd 

Vi bliver daglig mindet om,- og ikke 
mindst i den overståede valgdebat, at 
det er ikke nok at vi går og tænker på 
at der skal gøres noget! 
Men hvordan har vi det med at 
ignorere tanken om hvor meget vore 
påhængsmotorer forurener!
Det tror jeg ikke er en af de voldsom-
ste årsager til den heftige debat, ikke 
kun i Danmark, men globalt om for-
ureningen i det komplicerede klima.

Vi fritidsfiskere har nogle gange en 
tendens, som vi måske ikke tænker 
på til daglig, nemlig, at vi ikke bevidst 
gør det stik modsatte af det, vi burde 
gøre, når vi kommer til at skal passe 
på klimaet, som jeg anser for at vi 
bliver tvunget ud i. Med eller uden 
tvang - som vi observerer allerede 
i dag med planerne om benzin,-og 
diesel biler! Og her bør vi indrømme 
at vi er en meget lille medspiller! Ikke 
kun herhjemme, men ligeledes på 
verdensplan. 
Og dog! Med risiko for at få en på 
snuden så vil jeg bringe emnet op her 
i bladet.
Hvad kan vi med alle vore joller og 
mindre motorfartøjer gøre med frem-
tiden med at forbedre miljøet til vore 

efterkommere?
Et forsigtigt gæt vil være, at jeg tror på 
at også ”Småfartøjerne” i fremtiden 
vil blive udfordret mod bedre vidende, 
når det kommer til klimaproblemet 
der allerede er meget fremskredet. 
Nu er det ikke nogen hemmelighed, 
for vores vedkommende, at mange af 
os hører til den ”ældre”generation og 
er blevet lidt grå i toppen.
Der vil altid komme efterfølgere, og 
jeg tror mere, at det bliver dem der 
skal fortsætte den distance der er lidt 
svært at forstå for os lidt ældre! Det 
er svært at forholde sig til, fordi vi er 
vokset op i i en anden tid og generati-
on. Interessant nok er, at viljen blandt 
os ældre er skam til stede! Men 91 
procent af den danske befolkning 
ønsker at leve et liv, hvor de tager 
hensyn til miljøet og klimaet.
Men kun 18 procent af dem siger at 
de rent faktisk gør det. 

Men tilbage til ”Hvad gør vi?” Hvis 
man inden for 10- 20 år kører i el-bi-
ler! Kunne vi fritidsfiskere så forestille 
sig at vores bidrag ligeledes var at 
sejle med kraftigere motore der er 
el-drevet?

Det bliver sandsynligvis vanskeligt at 
ignorere problemet,- og vi vil jo helst 
ikke gå rundt og være triste, men i 
stedet burde måske allerede nu tænke 
fremadrettet, om det var nu med en 
el-motor.

Hvis vi vil det, skal vi passe på, at vore 
hjerner ikke kommer med bortforkla-
ringer,- som for eksempel sige til sig 
selv, at kollegaen der ligger ved siden 
af mig ved bådpladsen, han fisker jo 
mere end mig!

Og så lad ham klare det!

Fritidsfiskerne og miljøet!
Hvilken rolle har vi som fritidsfiskere med at forbedre miljøet?
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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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Tekst: Bruno Müller

Den sidste fiskerkone, kendt som Doris 
Marx af sine trofaste kunder gennem 
45 år, har for længe siden forladt sin 
stadeplads på Gammel Strand.

Hermed afsluttedes den mange hund-
rede år gamle tradition, at der blev 
solgt fisk ved den tidligere kystlinie i 
København, hvor der nu er en kanal 
med navnet Gammel Strand.
Skovserkonerne har fået navnet, da de 
fortrinsvis kom fra området omkring 
Skovshoved nord for København og 
hvor dem som ikke kunne sejle ind 
med deres fangst, så måtte man gå 
omkring 30 km. og det med de såkald-
te ”fiskebundter” på nakken, - men var 
alligevel på plads, ved et enormt stort 
antal stadepladser der kun solgte fisk!
Og det skulle være inden byen vågne-
de!

I nyere tid købte fiskekonerne deres 
fisk ved det nye fisketorv ved Gas-
værkshavnen. 
Men navnet ”Skovser” hang ved.  

Men dengang var det modsat af i dag,- 
en meget billig spise og den bar navnet 
”Fattigmandsspisen”,- men alligevel fik 
mange københavnere en sund næring 
at spise!

Det er desværre slut nu i 1958, da Do-
ris som den sidste sagde farvel!

Men tænk en turistattraktion det kun-
ne være i dag, hvis man kunne købe en 
frisk fisk!

Tilføjelse: Da jeg var lille i fyrrene, kan 
jeg huske de ture i al slags vejr til Gam-
mel Strand sammen med min mor, for 
at hun fik købt en fisk..Her var jeg lige 
imponeret hver gang over alle de joller 
der lå i kanalen og lodsede fisk op til 
Skovserkonerne, der pakkede dem ind 
i avispapir til hundredvis af kunder der 
var valfartet til Gammel Strand.

Da den sidste rødspætte blev solgt
Dengang kunne man sælge fra en bod på Gammel Strand i hovedstaden!

Bilen bagved fortæller noget om årstallet 
Doris

Det længe ventede og ønskede toilet tager nu sit 
indtog på nordsiden og står snart færdigt med 
ordnede forhold for alle! 
Med nogle af toiletterne på Rønnerhavnen som 
alle kan benytte, er vores havn blandt dem der 
byder ”Pænt ind” med offentlige toiletter.
Toilettet er med tilgængelighed for handicappe-
de!

De trængende er ikke 
helt på spanden 
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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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Af: Palle Thomsen og Bruno Müller 
Frederikshavn kommune’s Rønner-
havnsudvalg og indsatte byrådsmed-
lemmer

Lige siden i 70´erne da man plan-
lagde Rønnerhavnen og senere var 
etablerede den - har alle brugere og 
gæster givet den en god karakter!                                         
Hele tanken om placeringen blev højt 
prioriteret af kommunen der opførte 
den og der blev lagt vægt på at det var 
i et bynært rekreativt område og at 
det var og som nu,- at det er det som 
gør havnen interessant og tiltrækken-
de for brugere, gæster- og turister. 
Vi er en stor del der har fulgt havnens 
udvikling i de over 25 år (i 2008) den 
har eksisteret med dens dengang ca. 
500 joller og mindre både og med det 
gennem årene eksisterende specielle 
miljø. 
Dette mønster er gradvist blevet æn-
dret gennem tiden, bl.a. på grund af 
fritidsfiskeriets tilbagegang og vi men-
nesker har stillet andre og større krav 
bådene og havnen. Store både har 
afløst de mindre og vi må konstatere, 
at hvis ikke denne nye tilgang med 
anderledes bådtyper var kommet, 
ville havnen økonomisk ha" været i 
en økonomisk turbulent bølgegang. 
Men med tilgangen af nye bådtyper 
har der på havneområdet fulgt med 
mere moderne facalliteter med som 
ny status til Marina og dermed bedre 
muligheder for uddybning.  

Startskuddet til udvidelsen kom ikke
Dette har vel været årsag til startskud-
det og til at man på havnen var klar til 
yderlig udvikling med f.eks. anlæg af 
de nyrenoverede vinteropbevarings-
pladser til bådene, hvor den store 
truck kan placere bådene når den 
har løftet dem op af havnen. Større 
strømforsyning på bådebroerne og 
strøm indlagt i husene har bidraget til 
at havnen er blevet attraktiv, - såle-
des at der i dag er fuld belægning og 
venteliste især på større både og der 

er over 60 huse.      
Området ved Apholmen har været 
klar og ventet i ca. 20 år på en udvik-
ling, og i forbindelse med projekte-
ringen af Palm City, der begynder at 
tage form, er der til Rønnerhavnen 
kommet en uventet udfordring, ved 
at der sideløbende efter at nyheden 
blev offentliggjort sidste år, har været 
henvendelser om ønske af fremtidige 
pladser til større både! I det sidste års 
tid har Rønnerhavnsudvalget sammen 
med havnens bestyrelse vurderet, at 
der måtte tages stilling til, hvilket sam-
spil der kunne udarbejdes i et oplæg 
mellem den eksisterende Rønnerhavn 
og anlæg af nyt havnbassin, - der så i 
alt vil kunne tilbyde ca. 3 - 400 båd-
pladser mere af varierende størrelser.                                                                           
Det har hele tiden stået klart at der 
ikke var mange muligheder for at 
imødekomme nye bådejere pladser i 
nuværende havn. De både der for-
ventes, vil typisk være i størrelsen 30 
fod og opefter, og med kølbåde vil der 
blive problemer med dybden.
Med i denne betragtning, - tillægges 
at der i Rønnerhavnen er alt optaget 
samt ventelister, især til større både, 
som der stort set er i de øvrige rekrea-
tive lystbådehavne i kommunen.  
  
Havnen næsten i dobbelt størrelse    
Placeringen af et nyt havnebassin var 
tænkt nord for havnen på det kommu-
nalt ejede areal, hvor der før i tiden 
blev afviklet Sankt Hans bål. Dette 
store areal nord for husene, med ve-
jen i den nordlige del af havnen og det 
gamle ishus der i dag bliver benyttet 
af kommunens dagplejere, er veleg-
net! Vi har tanker om at der inden 
man vandfylder, kan have anlagt hav-
nen med stensætninger, faste både-
broer til fastliggende og gæstesejlere, 
med minimum 300 -400 pladser. Dertil 
kræves at der anlægges servicebyg-
ninger, toiletter, bad, vask og lign. 
Ved en forhåbentlig udvidelse, vil Røn-
nerhavnen stå over for to muligheder 
når der er 100 % sikkerhed for at Palm 

City bliver skudt i gang, - og det er der 
for nuværende mange tegn på - nem-
lig igangsætningen af en forundersø-
gelse og en finansieringsmodel hvor 
der sagtens kan være private investo-
rer eller at det er kommunen som er 
bygherre.
Det sidste vil sikkert være en vanskelig 
manøvre!    Det er vigtigt at kommu-
nen tager initiativ, sælger arealet og 
medvirker til at denne udbygning af 
Rønnerhavnen indgår i planerne om 
hele ferie- og turistområdet nord for 
Frederikshavn, og at det i fremtiden 
som alle andre attraktioner kan ople-
ves som en helhed. 

Vil man en udvidelse?
Havnens bestyrelse og Rønnerhavns-
udvalget anbefaler det og ligeledes 
har der fra medlemmerne været 
positive tilkendegivelser, - i det at der 
i projektideen er lagt op til, at den 
gamle havn forbliver med det miljø 
man har og at det ikke må forsvinde 
ved anlæg af Ny havn.
Efter offentliggørelsen af planerne, er 
der allerede vist interesse og vi har 
haft de første orienterende møder for 
en indbudt kreds, hvor ideen er blevet 
positivt modtaget. Vi forventer i det 
videre forløb, at se forskellige aktører 
der arbejder med udviklingen af dette 
spændende projekt. 

Sådan forløb det den gang!                                           
Politisk ville vi den gang anbefale det!

Udvidelse af Rønnerhavnen… 
Tanker for 11 år siden!
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Virksomhedsprofil af KeKa Byg                                                               
Tekst & foto: Bruno Müller

Rønnerposten har besøgt indehave-
ren af KEKA-BYG - Keld Karlsson.

Han er forholdsvis ukendt på Rønner-
havnen, - og så dog alligevel har han 
opført de tre sidste huse der blev til 
på sydsiden! Ligeledes har Legeplads-
udvalget for nylig indgået aftale med 
Keld Karlsson om at bygge et stort 
Sørøverskib på Rønnerhavnens Natur-
legeplads, hvilket er igangsat.

Til Rønnerposten siger Keld Karlsson: 
- jeg er årgang 1970 og med hånd-
værksmæssig erfaring siden 1988,- og 
udlært maskinarbejder på MAN B&W 
Alpha Diesel og efterfølgende ansat 
i 18 år med arbejdsområde inden for 
cnc- bearbejdning af komplicerede 
emner, og jeg varetog desuden opga-
ven som kvalitetskoordinator.
     - I 2007 startede jeg firmaet Mul-
timanden hvor konceptet var mange 
små opgaver, og i 2011 ændrede jeg 
konceptet og firmanavn til nuværende 
KeKa Byg da mine opgaverne ændre-
de karakter og blev større og mere 
udfordrene.
      -Mine priser vil altid være konkur-
rencedygtige og ofte lavere end andre 
håndværkere, uden at skulle slække 

på kvaliteten. Grunden hertil er, at 
jeg ofte udfører flere opgaver og har 
derved nemmere ved at koordinere 
arbejdsgangen fra det første søm til 
det sidste penselstrøg eller den sidste 
brosten er lagt, ud fra princippet at 
solidt håndværk og dialog går hånd i 
hånd.

Keld fortsætter med at fortælle:  - Står 
du og mangler en dygtig tømrer, som 
kan klare lidt af hvert og som er til at 
tale med, så kan jeg løse jeg et væld af 
håndværksopgaver for kunder overalt 
i Nordjylland. En god dialog er for mig 
af største vigtighed, da erfaringen har 
vist mig, at både du som kunde, og jeg 
selv er bedst tjent med, at vi forstår 
hinanden og er 100 procent enige om 
opgavens art og omfang.

Godt mandskab til opgaverne
- er det mere, end jeg kan klare alene, 
så har jeg dygtige samarbejdspartne-
re gennem mange år og kan sammen-
sætte det helt rigtige mandskab til 
opgaven. 
Jeg formidler gerne kontakt til andre 
håndværkere, med relation til bygge-
branchen, og bruger fortrinsvis faste 
samarbejdspartner som er til at stole 
på.
Jeg sætter meget arbejde i at være 

alsidig og efter at jeg efterhånden har 
set det meste, er jeg også behjælpelig 
med mange andre typer af opgaver 
hvor jeg udfører alt arbejde inden for 
tømrerfaget og til det,- også efteriso-
lering, hvor jeg er uddannet energi-
vejleder samt malerarbejde, spartling 
opsætning af filt, tapet og væv. Af det 
mere ”grove” udfører jeg brolægning 
ved indkørelser, terrasser og lign, og 
-min specialitet er totalrenovering af 
gamle huse og Totalentrepriser.

Keld slutter samtalen af med at un-
derstrege,- at han er lidt af en ekspert 
indenfor totalrenoveringer, som han 
har stor erfaring i.
Ikke mindst er han særligt kyndig 
i nænsom renovering af klassiske 
villaer, hvor husets originale stil og 
særpræg ønskes bevaret. Men lige nu 
glæder han sig til at kommer videre 
med opførelsen af sørøverskibet på 
Rønnerhavnens Naturlegeplads. 
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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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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

35




