
 

 
 

 

 
 

 

 
     

   

     

 

 

 
 

Museets jolle ”Hanen” der bl. a. var lodsbåd i Hammerhavnen, er 

nu blevet renoveret og vil præsentere sig godt i det kommende nye 

museum. 

Kontingent 2017 
Samme som de sidste 
mange år, bedes 
indbetalt på vor 
bankkonto.  Se bagsiden 
 



Vi alle ved, at et nyt og stort 

museum skal bygges i Rø og erstatte det gamle i Sct. Mortensgade i Rønne. 

Der vil komme en afdeling for fiskeri og søfart, hvortil nogle af de hos os 

deponerede både skal udstilles. 

Museet har bedt os om at klargøre tre af bådene til denne udstilling og Peder 

har haft tid og lyst til denne spændende opgave, hvilket også giver ham en 

ansættelse på museet foreløbigt et par måneder.  

”Hanen” er nu klar, ”Rita” halvfærdig og Bornholms ældste båd ”Odin” skal 

også under en grundig behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

Bag Mathias nyligt restaurerede jolle fra Chr. Ø, ses museets halvt 

renoverede ”Rita” R51, under taget.                      

                                                          
     
       

                                                                                                                                                                                                                                                                            
kærlige hånd og        

Hanen før 

Peders 

kærlige 

hånd og til 

højre Odin 

der venter 



Generalforsamling 24/4 

Vor gode forenings årlige generalforsamling er mandag d. 24/4 kl. 19, og 

vi byder på et par stykker velsmurt og selvsmurt godt brød med 

bornholmsk pølse og løg samt lidt øl og brændevin. 

Dagsorden: 

1.   Formandens beretning 

2.   Aflæggelse af det reviderede regnskab 

3.   Indkomne forslag   

4.   Fastsættelse af kontingent 

5.   Valg til bestyrelsen. På valg: Erling og Poul   

6.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen     

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

8.   Eventuelt 

Kristian Søgaard og jeg arbejder pt. med ny hjemmeside, som skulle 

være lettere at arbejde med og således gøre opdateringer med aktuelle 

emner lettere. Vi er lidt kede af, at vi ikke er særlig aktive netop der.  
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Fyrretræer som gave fra Bornholms 

Museum

Ved kastellet heroppe på bakken, står en del store træer (østrigsk fyr), 

hvor nogle skulle fældes for at gøre bastionerne fra slutningen af 1600-

tallet mere synlige.                                                                                    

Vi har fået disse træer forærende, således at vi kan opskære dem til 

planker og bygge både m.m. Vort savværk kommer nu igen i aktivitet. 
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Der er nu, efter mange forhandlinger lykkedes for Finn Espen, 

undertegnede og ikke mindst en positiv regionskommune, at få gjort de 

fleste bornholmske havne til frihavne i 3 døgn, eller mere i et par 

tilfælde, for skibe med medlemskab i Træskibs Sammenslutningen. 

Bortset fra de helt små havne, er det indtil nu, kun A/S Rønne Havn og 

Teglkås der ikke er med i ordningen for 2017. 

Vi, og ikke mindst vore turister, vil således i sommermånederne kunne 

nyde synet af velholdte, bevaringsværdige og smukke både og skibe i 

havnene. For den bornholmske turisme et klart plus, for tænk på hvad det 

betyder for folkelivet i Nyhavn, at disse skibe ligger ved kaj.      Poul 
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Det gode skib ”Veset” som vor forening sidste år fik overdraget af Jacob 

Kriegbaum, får nu plads inde i værftsbygningen, og skal have en lettere 

overhaling, hvorefter båden til foråret skal søsættes og i brug til glæde 

for vore sejlinteresserede medlemmer. 

Børge har påtaget sig ansvaret for pasning og pleje at det kønne skib. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Her ses ”Veset” umiddelbart efter søsætning for ca. 7 år siden, hvor 

Jacob, til højre, Leopold og en hjælper er i gang med at klargøre til rejsen 

mod København.   

Båden på 22 fod, er en replika af en traditionel 1800-tals halvege bygget 

i 1976-77 i haven på Kapelvej 37, Rønne af skibsfører Peter Frederiksen. 

 

Sejlføring: Storsejl, fok, klyver og topsejl, fine og velholdte.           

Motor: Sabb diesel, 10 hk. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det nye søfartsmuseum i Helsingør er bestemt et besøg værd. 
Det ligger i den gamle tørdok 
som kan anes på billedet  
herover. 
Museet vil gerne have flere  
skibe og mere liv på havnen. 
Man har bedt os om råd og 
vejledning til at etablere et 
arbejdende værksted med  
bådebygning og restaurering. 
Kommunen stiller lokaler frit  
til rådighed og træbåds- 
entusiaster søges derovre i  
det nordsjællandske bådemiljø.  
 

Alle tiders skibe 
FAST UDSTILLING 
er et skattekammer af skibsmodeller og  skibsportrætter.                                                    

På tværs af tid og typer møder man skibene og deres laster.  

Men også altid særudstillinger:      Sex & the Sea  
AKTUEL UDSTILLING:  Sømandens sexliv, drømme og længsler. 
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Mandage 9 -12: Ota-arbejde 
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde 
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde 
Lørdag 4/3:       TS medlemsmøde:       
Mandag 24/4:  Generalforsamling   
 
 
Kontingent også 2017:   
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. elforbrug. 
 

 
 
Bestyrelsen:  
Formand:    Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne                    29935695 
Næstformand   Peder Heiner Larsen, Nyker                           40152822 
Kasserer:   Erling Vagn Andersen, St. Torv 6A, Rønne                         56952723 
Medlem:   Jan Larsen, Stensebyvejen 23, Nexø                                     40315115 
Medlem:    Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                           23315973 
Suppleant:   Peter Christophersen, Vang 101, Hasle                           40148880 
Revisor:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058  
Suppleant:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                           23308944 

  
 
 
Bornholms Træbådelaug    -    Bådebyggervej 2   -    3700 Rønne  
Tlf.:   29935695   -    pfs@traebaade.dk     -     www.traebaade.dk 
 

HUSK  HUSK  HUSK  HUSK    kontingentbetaling  

Betalingen bedes indsat på foreningens konto med oplysning om navn og 

adresse i Sydbank 6060-0001-114-451. Evt. betaling kontant og uden gebyr 

af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer Erling Vagn Andersen.   
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