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Der er gang i de lokale

træbådsmiljøer
Vi besøger Struer og Frederikshavn
1

Her trives

træbådene
Der er masser af aktivitet hos de lokale træbådsfolk. I dette blad starter vi en serie artikler, hvor
vi besøger de lokale entusiaster.
Kom med til Struer og Frederikshavn.
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Frederikshavn
Frederikshavn Træskibslaug
Af Birger Pedersen
Frederikshavn Træskibslaug blev oprettet på en stiftende
generalforsamling den 10. februar 2009.
Vi var et par stykker med træbåde, som mente at det var
tiden, til at samle kommunens klassiske træbåde i et Træskibslaug, så jeg begyndte i efteråret 2008, at tage kontakt
til alle de træskibe der kunne spottes i pastoratet.
Vi indkaldte så til et orienteringsmøde i Rønnerhavnens
klubhus, hvor vi redegjorde for vores ide med et træskibslaug.
Da vi kun fik positive tilkendegivelser, gik jeg i gang med at
få nogle vedtægter sat på papir.
20 fartøjer med fra starten
Der blev på et møde den 10 februar 2009, dannet en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, som så skulle få det hele
sat i gang. Vedtægterne blev vedtaget, (jeg havde brugt en
del nattevagter ved computeren til at få vedtægterne smedet sammen, tilpasset et Træskibslaug). Og vi kunne derefter gå ud med en pressemeddelelse om det nye Frederikshavn Træskibslaug, som fra starten talte omkring 20 skibe.
Den første sæson gik med at lære hinanden at kende, bl.a.
deltog vi med vore skibe i Nordisk Sejlads i Fiskerihavnen,
hvor vi fik ros og beundrende blikke, fra de mange gæster
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som kom forbi, så var vi solgt og Træskibslauget var kommet godt i gang.

Det har så bevirket at vi har fået rigtig mange gode venner i
det svenske træskibsmiljø, hvilket så igen gjorde, at de gerne ville besøge os, her i Frederikshavn, til det nyligt afholdte
2019 Sommertræf, tak for det.

Stævner og eget hus
Vore medlemmer har deltaget i nogle stævner efterhånden,
bl.a. i Sundby – Svanemøllen – Odense – Ebeltoft – Svendborg – Skärhamn, samt selvfølgelig i år, her i Frederikshavn,
hvilket har givet os mange gode bekendtskaber i miljøet.
I 2010 fik vi ideen, om at det ville være perfekt med vort
eget Laughus, jeg gik i gang med at finde sponsorer, efter en
tid lykkedes det at få projektet sat på skaft, byens firmaer
var mere end velvillige til at hjælpe med materialerne til et
sådant projekt, og da lauget har godt med fagfolk udi træarbejdet, så kunne vi i sommeren 2013 fejre indvielse af
den flotteste, indpakkede 20 fods container i Nordjylland.
Om sommeren bruges huset til en grillfest i ny og næ, men i
vinterens mørke tid, så kommer huset til sin ret, vi har
laugmøde den første tirsdag i måneden, så bliver der lavet
lidt splejsearbejde og lidt info om sikkerhed til søs, eventuelt lidt god radioprocedure på VHFén og andet godt relevant sømandsskab.

Fra grin til præmier
Der var måske nogle personer der smågrinede lidt i kulissen,
da vi startede op, men jeg tror og ved at piben har fået en
anden lyd. Vi har formået at profilere os her og der. Træskibslaugets skibe har i tiden modtaget en del gode priser
både i DFÆL regi, samt i det svenske.
”Francisca” fra Ålbæk har modtaget 1. præmier både i Danmark og i Sverige, samt et par mesterskaber i kapsejlads og
flotte tilkendegivelser over skibets vedligehold.
”Indiana” fra Sæby har modtaget en 2. præmie i Sverige.
”Malusi” og ”Nordstjernen” begge fra Rønnerhavnen, har
modtaget ”Skruen” i henholdsvis 2016 og 2019.
”Helle” fra Rønnerhavnen , har modtaget 1. præmie i kapsejlads i 2019.

Kræmmermarked og klassiske træbåde
Da vi er hjemmehørende i Rønnerhavnen, har vi deltaget i
deres årlige kræmmermarkeder, der har vi høstet stor anderkendelse, rigtig mange gæster kom og skulle have en
snak om de gamle klassiske træskibe, der lå med flagene
over tops.
Desuden har vi deltaget nogle gange i Havnens Dag/ Vild
med Vand, det gjorde vi med bravour, der er ikke tal på
hvor mange børn og voksne, der har sejlet havnerundfart
med ”Nordstjernen”, bl.a. har vores Borgmester Birgit, fået
en guidet tur, tillige med TV2-Nord, som lavede en flot reportage om det at sejle med træskibe.

Masser af aktivitet men for få unge
Som man kan se, så er vores CV ik´ så ringe endda…
Frederikshavn Træskibslaug har på vores egen måde, promoveret træskibsmiljøet i det nordjyske, vi har haft en rigtig
god pressedækning til vore forskellige aktiviteter, men vi
kunne godt ønske at flere unge vil se efter et godt træskib,
når der skal købes skib, men desværre er trenden i øjeblikket, at der skal fart over feltet, så speedbådene er i høj kurs,
vi kan kun håbe at denne trend ændrer sig, således at vi
igen kan se mange flotte træskibe i havnene.
Jeg vil opfordre DFÆL og alle medlemmer til at gå i tænkeboksen, hvad gør vi for at tiltrække de unge, til at gå ind for
bevarelse af vore klassiske træskibe … det kan hurtigt blive
for sent, desværre.

God kontakt til svenskerne
I relation til at vi kun har 45 sømil til den svenske skærgård,
så har vi deltaget i den store Træbåtsfestival i Skärhamn
fem år i træk, det er en fantastisk oplevelse, ca. 100 træbåde samlet i havnen, et utroligt flot syn.
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