Kalender:

Har du en e-mail adr.??
Postvæsenet køber nye cykler hver
gang vi udsender nyhedsbrev.
Send besked til: pfs@traebaade.dk

Sø. 21/8 14.00-16.15: Indvielse af kanonbatteri på Sorthat Odde
Ma. 22/8 19.00: Gennemgang af stof til duelighedsprøve, i Rønne
Fr. 26/8 15.00: Duelighedsprøve (praktisk) i Allinge
Kontingent 2011:
250,- / ordinært medlemskab, hvor man er velkommen når som helst og hvor som
helst og ifølge med hvem som helst. Der er nok også kaffe på kanden.
750,- / det udvidede, med maskinadgang og alm. el– og kaffeforbrug.

Bornholms Træbådelaug Nyhedsbrev nr. 3 2011

OBS!
Vi skal lige gøre opmærksom på, at foreningens likviditet ikke
er ubegrænset. - Mange har ikke husket kontingentbetalingen.
Er nyhedsbrevet vedlagt et indbetalingskort, så er din betaling ikke
registreret hos vor kasserer.

Betaling kan indsættes på vor konto i DiBa 6060-0001114451 med
oplysning om navn og adresse, eller betales kontant til vor kasserer
Erling Vagn Andersen.
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Bestyrelsen:
Formand:
Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Næstformand: Ejner Andersen, Krummevej 2, Hasle
Sekretær:
Lars Kølle, Mælkevejen 123, Rønne
Kasserer:
Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne
Medlem:
John Hansen, Rønnevej 53, Aakirkeby
Suppleant:
Jens Erik Jensen, Søndergade 31, Allinge
Suppleant:
Mette Bing, Krummeledvej 12, Hasle
Revisor:
Ole Nielsen, Søndergade 16, Allinge
Suppleant:
Mikael Hammarlund, E.Mikkelsensvej 10, Gudhjem
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Bornholms Træbådelaug - Bådebyggervej 2 - 3700 Rønne
Tlf.: 29935695

pfs@traebaade.dk
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www.traebaade.dk

”Pollux”, halvdæksbåden hvis fremtid var mere end usikker,
er nu i erfarne hænder og Bornholm vil stadig kunne fremvise
den tidligere så typiske halvdæksbåd i årene fremover.
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Pollux

Den netop hundredårige bornholmske halvdæksbåd

Bornholms Træbådelaugs medlems-stander

er kommet på beddingsvogn og en skønne dag vil
vi se det lille skib endnu smukkere end herunder.
Der var meget dårligt træ i båden, og rigtig meget
skal udskiftes.
Lærketræ er opskåret til planker, så de dårlige bord,
spanter, dækket, dæksluger, styrehus m.m. kan
fornyes.
Skibsbevaringsfonden gav 20.000 kr. til købet, Det
Maritime Hasle har bevilget 25.000 kr. og
Kulturhistorisk Råd giver 15.000 kr. til renovering
af den historiske og traditionelle bornholmske båd.
Verner, Holger og Ejner har bidt sig fast i den lidt
møre lønning og slipper den ikke, før båden ligger
klar til søsætning. Dog afbrudt af nogle timers søvn
og tid til indtagelse af nødvendige næringsstoffer.
Når Pollux er ”fit for fight” igen, er der reserveret
kajplads i den kønne Teglkås Havn, hvorfra
sejladsen kommer at foregå.

Du kan erhverve dette stilige klubflag til din båd, din cykel eller din rollator.
Str. 20 x 40 cm. Og bemærk at prisen for medlemmer er såmænd kun 50,- kr.

Rejsebrev fra bådelaugets udsendte jollesejler
Mikael Hammerlund besejler den
finske skærgård omkring Åbo i denne
tid.
Kapsejladser med de indfødte har
stået på programmet og minderige og
misundelsesværdige oplevelser som
ikke alle er forundt, fylder dagene i
Mikaels sejlersommerliv.
Med som gaster deltager i disse dage
Birgit og Erling Aaby Dam.
Et postkort med hilsner til alle i vor
forening er modtaget, og disse
bringes hermed videre.

Freia, den smukke replika af Odin og
Mikael i øst og vest (rednings-) i
Skærgården
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TS – Pinsetræf i Nyhavn

Grønbechs Gård –
Bornholms center for Kunsthåndværk
Udstilling om bådebygning i denne sommer, 15/6 – 15/8
Bornholms Træbådelaug og Bartolini Boats

I samarbejde med ”Svanen” sejlede vi med ”Freia” til Nyhavn i Pinsen.
Træbåde fra det ganske land mødtes disse dejlige forsommerdage for at dyrke
vore fælles interesser og vise de smukke skibe frem for de ret imponerede
københavnere.
Flere fartøjer havde varer med fra hjemegnen, og solgte disse fra skib eller
bod. Vi fragtede Klemensker-ost, rapsolie, Bornholmersnaps, sennep, rugkiks,
fiskekonserves, Krogsholm-marmelade og Hallegårdspølser til hovedstaden.
Salget gik først trægt, men efter en hurtig overvejelse og en ihærdig indsats fra
de deltagende medlemmer, fik vi skruet omsætningen i vejret og havde
samtidig en travl og morsom tid i boden med megen god snak om både,
Bornholm og brændevin.
Krølle var skipper på udrejsen og Lauge på turen hjem. De øvrige deltagere
var Palle, Pilegaard og Nana, John, Lars og undertegnede. I Nyhavn stødte
Mikkel til og hjalp med musikalsk underholdning og salgsarbejde.
Poul

Freia, kind til kind med Fulton
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Mette og Arne leverede både til udstillingen.
Der var fernisering med ca. 75 interesserede
gæster der blev introduceret i vor udstilling
samt seks andre, der åbnede samtidig.
En film om tilblivelsen af ”Jonna”, optaget af
Kalfatreværktøj
TV2-Bornholm, kørte konstant i åbningstimerne i de to sommermåneder,
takket være Kristian Søgaards kontante, kreative og konstruktive kapacitet.
Det specielle værktøj og det gode håndværk vakte stor interesse, specielt hos
det mandlige publikum.
En viril og maskulin udstilling til behagelig afveksling for de tekstil- og
keramikvante kunsthåndværksinteresserede besøgende.

Pragtfulde ”Prosit” og vor magnifikke montre med kønne københavnerkurver.
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Kultur- og værktøjs/grej-arv fra Stenbyfamilien
Den tidligere ejer af værftet på Sydhavnen, Knud Stenby, gik bort efter et
langt og virksomt liv, for få måneder siden.
Arvingerne der foretog oprydning i hjemmet fandt mange henlagte ting, der
under et langt liv havde ophobet sig i kælderrum og udhuse. Ting der
stammede fra, eller havde været anvendt på værftet, og som ikke umiddelbart
var anvendelige for arvingerne.
Meget positivt fik vi tilbudt disse ting, der fyldte 5 – 6 trailerlæs, men måtte
modtage det hele, også de mange uanvendelige ting, som nemt gemmes af
vejen, såfremt man senere skulle få brug for dem.
De fleste af os kender det.
Der var godt ældre værktøj, blokke, brødristere og beslag, søm, sjækeler,
skruetvinger, skylights, skruer og skruetrækkere, cykelpumper og cykelsadler,
møtrikker og maling, nøgler og natsokker, redningskranse og randforme,
kofilnagler, koøjer og kabelstykker, vandhaner, waterpass, vireklemmer,
værktøjskasser og vantskruer, tovværk, talg og tingeltangel, svendeprøver,
skabeloner, stemmejern og skibsmodeller, og meget, meget mere.

Styregruppemøde på øen Hiiumaa i Estland
I weekenden 6. – 7. august deltog undertegnede i det årlige møde med vore
samarbejdspartnere fra Finland, Estland og Nordvestsjælland.

Vort arbejde med dæksbåden ”Ota” blev præsenteret, og de øvrige deltagere
berettede om deres igangværende projekter. Spændende og inspirerende.

Der var også tid til af se på bådebygning, havne, fyrtårne og renovering af
både på Hiiumaa.

Mange ting var anvendelige og nogle måtte efter aftale videregives til Bofa.

Næste år, sidst i maj
kommer ”Ihana” til
Bornholm og deltager i
festlighederne omkring
”Ota”s søsætning.

Skonnerten Ihana, der har været arbejdet på siden 2005, bragte på denne
sejlads den finske samarbejdsgruppe til øen. Besætningen var delvis unge,
der deltog i et spændende og belærende træningsprogram.
Poul
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