
Kære alle i Bork 

  

Året går på hæld, og jeg vil benytte lejligheden dels til at sige tak for godt og velvilligt 

samarbejde, dels til at opsummere på alle de ting, vi på trods af sten og mindre bjerge på vor 

vej, fik gennemført. 

  

Hermed også en information til grundejerforeningerne og deres medlemmer, der ikke har 

deres daglige gang i Bork Havn.  

Jeg vil venligst bede jer formænd om at orientere jeres medlemmer, så alle er informeret om 

de nye …. og kommende tilbud. 

  

Stort set alt, hvad der er lavet, understøtter årsagen til, at I alle føler jer tiltrukket af netop 

Bork Havn: Det autentiske fjordfiskermiljø.  

For det er noget helt særligt; der er ikke mange fjordhavne tilbage, der har et stadigt levende 

fiskermiljø. 

Derfor skal vi passe på det – for det er ikke kun årsagen til, at I kommer, men også til at 

mange af turisterne kommer… og til at de overhovedet fik øje på Bork Havn dengang i starten 

af 70´erne. 

Vi havde fint besøg fra Naturstyrelsen i København, og selv de måbede, da det gik op for dem, 

at der virkelig er rigtige levende fiskere tilbage i Bork……. OG at de faktisk fisker - jeg frygtede 

næsten, at vi fik endnu en fredning på halsen …. Nemlig en fredning af fiskerne… 

Vi fik derfor opført en ny klynge af fiskerhytter på stejlepladsen og indrettet ”Historiehytten” – 

et minimuseum, der netop fortæller fiskernes, og dermed Bork Havns historie i billeder, film, 

tekst og genstande.  

Det skønnes, at mellem 3-400 mennesker var igennem historiehytten OM DAGEN! I 

højsæsonen. 

Det var i hvertfald svært ikke at komme til at låse en turist inde for natten i højsæsonen, når 

der skulle låses af henad 22-23-tiden.  

SÅ hvis I ikke har været forbi historiehytten endnu…. så gør det dog, når den nu låses op igen 

i det forår, der nærmer sig med lyset. 

  

Ved siden af historiehytten har vi så langt om længe kunnet åbne Fiskeklappebassinet.  

Vi troede, at det var for børn, men det har vist sig, at voksne er lige så interesseret i, hvad der 

rører sig i fjorden og danner grundlag for fiskernes – og dermed Bork havns eksistens. 

Bassinet er overdækket af et tag, der er lavet efter fiskerhytterne, og står på skæve 

sortmalede pæle, der skal minde om stejlepælene … det er desværre forbudt at tjære dem, så 

duften af tjære må vi tænke os til. 

Det er handelsforeningen, der er ansvarlig for bassinet, i samarbejde med fiskeriforeningen, 

der fylder bassinet med fisk m.m. 

Når det åbner igen, vil der også komme infoskilte op om de fisk og dyr, man kan se i det. 

  

Bag ved bassinet er legepladsen opgraderet til kulturhistorisk legeplads, hvor børnene kan lege 

sig til viden og forståelse om livet som fisker …. En Mega åleruse til at kravle igennem, et 

klatrestativ af bundgarnspæle med et par grådige måger af træ - en lille fiskerjolle….. og til 

foråret vil der også her komme skilte med små historier om livet som fisker. 

  

Disse aktiviteter tiltrækker også børnefamilier og institutioner uden for højsæsonen. Derfor har 

vi renoveret det lille gule hus, hvor fiskerne holder til. Har man brug for et sted at spise sin 

madpakke, kan man hente nøglen hos Feriepartner Bork havn til ”madpakkehuset” – som altså 

er det lille gule hus, hvor fiskeriforeningen holder til.   

Om sommeren er det jo rart at sidde ude, så der er de nye borde-bænke sæt på Nordstranden 

et populært alternativ. 

  

Når man nu har fået appetit på fjordens liv, kan man gå hen til Birthe i Feriepartner Bork Havn 

og leje Fjordpakken. 

Den indeholder redskaber, så man selv kan undersøge livet i fjorden fra vandkanten eller 

bådebroen; vandkikkert, akvarie, krabbefiskestang, fiskestang, net og et lille infohæfte med de 

mest almindelige dyr og planter, som man kan støde på. 



Her kan man til foråret desuden få udleveret Bork Quizzen, som museets naturvejleder p.t. er i 

gang med at fremstille. 

  

Og skulle man være heldig at få en fisk på krogen, kan man nu rense den på den nye 

fiskerenseplads bag en af fiskeriforeningens fiskerhytter. 

Hvis ikke man selv kan fange aftensmaden, kan man købe den hos fiskerne. Det er ikke nyt, 

men nyt er, at man kan bestille Fjordfiskepakken med hjem, hvor fisken er langt på is i en 

flamingokasse, og så følger et fint lille opskriftshæfte med – med fiskernes egne opskrifter, 

egne fotos og en QR code som kan scannes, så man kan se en video af, hvordan man flår en 

skrubbe. 

  

Når man har spist sin fisk, kan man aflevere resterne i den ny affaldssorteringskutter, der 

faktisk har en fortid som rigtig fiskerkutter en overgang i Bork Havn. 

  

BBL – Bork Bådelaug har været aktive medspillere i hele processen, og deres møje bliver nu 

belønnet: Nye bådestativer, som RKSK har afsat penge til, og i løbet af foråret skulle 

”Multiskuret” med udsigtsterrasse dukke frem på lystbådehavnen. 

Multiskuret er et kreativt samarbejde mellem RKSK, BBL, Bork Havn efterskole og projekt 

Mikrodestination Bork Havn. 

Det skal erstatte de tre skæmmende containere, hvor havnens juniorsejlere har måttet klæde 

om i snart 20 år. 

Foruden omklædning og grejopbevaring til disse om sommeren, vil det fungere som masteskur 

i vinterhalvåret. 

Der vil være nye toiletter, handicapwc og brusere til sejlerfolket samt en udsigtsterrasse med 

handicaplift, og formidling af fjorden, udsigten rundt fjorden og fuglelivet på toppen af skuret. 

Vi har med møje og besvær fået rejst 1.4 mill., og det lykkedes ved RKSKs velvilje at få de 

sidste par hundrede tusinde i land i december. 

Hele herligheden bliver nu sat i off. licitation, og vi regner med, at multiskuret står klar i juni. 

Så er der endnu engang grund til at feste i Bork … og festet bliver der jo …. nåh ja, 

Sliskeræset og Skrubbedagen er faktisk også resultater af Mikrodestination Bork Havn, der 

hermed takker af og håber på, at I vil passe godt på det, vi skabte sammen, og ud fra det 

skabe mere, så Bork kan bestå med arbejdspladser og vækst i fremtiden. 

  

Rigtig godt Nytår og tak for et dejligt samarbejde (jeg æææælllllsssskkker BORK) 

Med Venlig Hilsen 

Suzi Elena Apelgren 

Projektleder, Mikrodestination Bork Havn  
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