
 
        

 

     
   

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Det tunge råsejl på Kraka Fyr, Vikingeskibsmuseet 



Søndag d. 18. september deltog 12 af vores medlemmer på turen til Roskilde. 

Os 9 fra Bornholm kørte i en lejet minibus ombord på morgenfærgen til Ystad 

og ankom til Vikingeskibsmuseet lidt før 10.  

Robert bor på Sjælland og mødte os uden for museet. 

Anders og hans far Lars. kom sejlende fra Frederikssund til vikingehavnen og 

deltog i rundvisning, men sejlede deres egen sø (nederst på siden), da vi var for 

mange vikinger til det lille vikingeskib.. 

Susanne, der er med i et sejlerlaug på                                                                      

museet, havde arrangeret en tur med                                                                                              

en rekonstruktionen af Skuldelev 6,                                                                   

(Kraka Fyr), et fiske- og fragtfartøj                                                                     

fra ca. 1030. 

Vi roede ud i fjorden i bedre og bedre                                                                          

takt som tiden gik, og sejlede tilbage.                                                                              

Ca.1,5 god time på fjorden under kyndige                                                       

kommandoer fra Susanne og hendes to                                                                       

venner.  

Vi spiste vikingemad på Cafe Knarr 

Og vejret var med os. 

 

 

Herunder Lars og Anders i deres fine båd med herlig Hundested motorlyd.  

 

 

 



 

 

 

Og det er stadig ikke nemt. 
 

D. 27/9 havde kommunen indkaldt til møde vedr. vores situation. Mødet blev 

holdt i vores klublokale, så deltagerne kunne se stedet og bedre være i stand til 

at tage beslutninger. 

Deltagerne var: Kommunaldirektøren, to embedsmænd fra Plan & Byg, teknisk 

chef fra Rønne Havn, museumsdirektøren og undertegnede. 

Der blev ikke taget endelige beslutninger. 
 

Vi blev dog opmærksomme på at der var indkaldt til en høring vedr. 

plangrundlag for dele af Rønne Havn. 
 

Indkaldelse til ideer og forslag vedr. nye oplagsarealer på Rønne Havn. 
 

Vi har indsendt forslag hvor vi fortæller lidt om foreningen, da rigtig mange 

ikke kender det mindste til vores arbejde og derefter kommet med et enkelt og 

overskueligt forslag til vores politikere og Bornholms Regionskommune.

Og så til vores forslag 
Bornholms Træbådelaug har købt og ejer værftsbygningen på Sydhavnen, men 

på lejet grund. 

Vi modtog d. 30/6 2022, fra Rønne Havn, opsigelse af det lejede areal og skal 

være fraflyttet 1/7 2023. 

En helt legal opsigelse og iflg. den underskrevne lejekontrakt. 

 

Bornholms Regionskommune har været meget hjælpsomme i vores søgen efter 

anden lokalitet og vi har besigtiget den tidligere remise på Nørrekås.                 

Et godt alternativ, hvis vi ikke kan undgå at flytte. 

 

Det vil dog være forbundet med store omkostninger at flytte de nuværende 

aktiviteter, maskiner, både og overdækninger til disse, samt de mest nødvendige 

ombygninger af det eventuelle nye domicil på Nørrekås. 

PL Entreprise anslår udgifterne dertil vil være omkring 3 – 4 mil. kr. 

Der vil samtidig være en risiko for at foreningen ikke vil overleve denne 

tidskrævende og besværlige proces. 

 



Rønne Havn vil med dens forslag vedr. nye oplagsarealer etablere ca. 16 ha. nyt 

havneareal. 

Vi er uforstående for ideen om at inddrage de små 2.375 m2, som vi anvender, 

ydermere da dette areal ligger mellem tre bygninger/virksomheder, der 

fremover vil blive bevaret og vil være tilgængelige via offentlig vej. 

 

Bornholm Træbådelaugs medlemmer, støttet af en meget stor del af øens 

befolkning foreslår at 

Kommunen pålægger Rønne Havn en meget lille ændring i den 

projekterede hegnsføring og lader os bibeholde vores nuværende lejemål. 
 

1: Rønne Havn vil spare 75 m. hegn og samtidig forbedre sit image med støtten 

til den maritime kulturarv. 

2: Bornholms Regionskommune vil spare 3–4 mil. og vil i remisen kunne finde 

plads til andre foreninger. 

3: Bornholms Museum vil kunne undgå flytning af museets bevaringsværdige 

både. 

4: Bornholms Træbådelaug vil overleve i et kulturhistorisk, bevaringsværdigt 

miljø og fremover kunne bidrage med nuværende og nye aktiviteter. 

 

Og sidst og nok vigtigst, vil det være tilrådeligt at Bornholms ansvarlige 

politikere fraråder Rønne Havn disse store investeringer, indtil den 

nuværende internationale politiske situation har stabiliseret sig. 

 

Med venlig hilsen 

f. Bornholms Træbådelaugs bestyrelse 

Poul Forum Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornholms Træbådelaug har foreningens egne bygninger og sine aktiviteter på 

det med blåt indtegnede område.



købte jeg i Hellerup en forårsdag i 1971. Planen var at få overstået min første eksamen 

på lægestudiet før hun skulle søsættes. Det holdt ikke, og den tidlige søsæting kostede 

mig reeksamen i december. 

Allerede samme år blev hun forlagt til havnen i Nørresand, hvor hun lå, til jeg solgte 

hende 2 år senere. Fra Nørresand sejlede jeg og Anders Peter Novrman fra Gudhjem, 

mange ture til blandt andet Christansø. Vi fik sågar en 2.plads i Svaneke sejlklubs 

Bornholm rundt. Det voldte nogle panderynker i konkurrenceledelsen, da vi dukkede 

op, og året efter satte man også i konsekvens heraf, en mindste grænse for bådenes 

størrelse.                        Herefter fulgte mange år uden kendskab til hendes skæbne. 

Under et ophold i på Falklandsøerne i 2015, foretog jeg et ”trip down memory lane” og 

fandt her en webside under overskriften ”juniorbådsregisteret”. Af dette fremgik, at 

båden tilhørte Bornholms Træbådelaug, og at den kunne erhverves, mod restaurering.  

Jeg har tilbragt de fleste somre som dreng på Bornholm, og i forbindelse med vores 

årlige besøg på øen og fra 2017 har jeg ledt efter båden der. Jeg troede, at hun var at 

finde på Nørrekås, men jeg ledte forgæves. Så i 2019 traf jeg nogle fritidsfiskere i et 

skur på Nørrekås. De foreslog, at jeg skulle prøve bådebyggeren på Rønne Sydhavn, og 

herefter er resten historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeg har nu arbejdet på hende i mere end 2 år. Hvis jeg havde vidst hvad omfanget var, 

var jeg nok ikke startet. Umiddelbart da jeg så hende hos BTL, så det ikke så galt ud. 

Et enkelt bord skulle skiftes, men resten kunne nok slibes ned. 

Nu, en ny kølbjælke, 6 nye bundstokke og 6 svøb senere, begynder det at se lysere ud. 

Holger har været mig til enorm hjælp og støtte, også fysisk i form af udskiftning af et 

bord under vandlinjen.Dækket er nu lagt i teak, og der mangler kun den forreste fisk. 

Så skal ruftaget udføres, og med lidt held er søsætningen planlagt til foråret 2023. Det 

kommer selvfølgelig til at foregå ved BTL. 

Da jeg hentede båden I Rønne, brugte vi megen tid på at lede efter masten. Det 

lykkedes ikke, men med hjælp fra Juniorbådsregisteret, har jeg erhvervet såvel mast 

som rig og sejl 

Projektet havde ikke været gennemførligt uden hjælp fra mange personer, som jeg alle 

skylder megen tak                                                                                   Henrik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så vil det igen, efter et par år med Corona-restriktioner, være muligt at deltage i 

foreningens årlige julefrokost. 

Tilmelding på listen i kaffestuen eller michael.david@mail.dk    Senest 18/9 

Arbejdet skrider frem og der mangler ikke meget af riggerarbejdet. 

Der er påsat klyverbom, et nyt ror er under produktion, lavet motorfundament 

og så skal motoren sættes ned. Arbejdet skal være færdigt og fondsmidlerne 

udbetalt inden årets udgang.  

Så OTA skal søsættes til foråret. Noget vi har ventet på længe, men ikke haft 

mulighed for før.  

 

mailto:michael.david@mail.dk


  

Mandage 9 -12: Værftsarbejde 

Onsdage  9 - 12: Værftsarbejde 

Fredage   9 - 12: Værftsarbejde 

Fredag 2/12: Julefrokost 

 

Kontingent 2022:  250,- eller med maskinadgang 750,- 
 

Pladsleje fra 1/7 2022:   Ude 15,-   Inde 20,-  pr, m2   pr. md. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen:  
Formand:    Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne                    29935695 
Næstform.:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                                        23308944 
Kasserer:   Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne                                   23939502 
Medlem:   Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                             23315973   
Medlem:   Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne                               23658701 
Suppleant:   Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker                         29252554 
Suppleant:   Fiona Ross, Tallisker, Tejn                            31349438 
Revisor:   Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne                           40863151 
Suppleant:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058 
 
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 Martin Jeppsen.   

 

mailto:pfs@traebaade.dk
http://www.traebaade.dk/

