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 Æblebladet. 

 
 
 
 
Vi har kunnet glæde os over en helt fantastisk blomstring både i æbletræer og i 
rododendrons. Rigtig mange gæster lagde vejen forbi Nellemanns Have for at nyde 
det fantastiske syn 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
Der er blevet taget rigtig mange billeder. Det fås ikke flottere 
 
Sæby Bakker 
 
Men midt i al glæden over det smukke syn i Haven er der et projekt, som 
Frederikshavn Kommune har haft i høring, der har taget megen energi, og vi ved 
ikke, hvordan det hele ender. Høringen sluttede her 28. juni, og projektet og 
høringssvarene skal nu behandles politisk. Vi får om muligt svar i august-
september. 
Frederikshavn Kommune planlægger udstykning af et stort boligområde nord for 
Nellemanns Have. Der skal være tilkørsel til hele området fra Langtvedvej, og det 
er her alle vores frustrationer kommer til udtryk. Der er planer om at udvide 
Langtvedvej helt ind til vores hegn ind til Haven. Vi er meget nervøse for vores 
gamle træer, der står helt ud mod vejen, derfor har vi bedt æbleekspert Villy 
Mougaard komme med en udtalelse. 



 

 
Villy Mougaards udtalelse:  
 

      Den påtænkte løsning med fortov langs Nellemanns Have kan på ingen måde 

anbefales. Træerne langs vejen har fuldt udnyttet græsset i rabatten til deres 

rodnet. Rodnettet i rabatten ligger helt oppe ved jordoverfladen og er en del af 

træernes optagelse af luft til rodnettet. Afskæres rødderne i den dybde på 60-70 cm 

vil det svække træernes evne til at trække tilstrækkelig med vand og næring. 

Det vil desuden svække træernes evne til at holde sig fast i en kraftig østenvind. 

      Tilsvarende hvis der sker en opfyldning med jord over træernes rodnet, så kvæles 

træerne langsomt. Enhver ændring af jorden mellem asfalt og den yderste række 

træerne kan derfor få fatale følger for træerne. 

      Det værste er dog det indgreb, der laves i træernes naturlige biologiske balance, 

der er opbygget gennem årtier med mulighed for at optage de stoffer, som er med 

til at styrke træernes naturlige forsvar overfor angreb af svampesygdomme m.m. 

Det kan meget vel få en alvorlig konsekvens for træernes evne til at overleve et 

sygdomsangreb, hvis man bryder ind i denne balance." 

Nellemanns Haves Venner har hele tiden argumenteret for at bevare Langtvedvej, 

som den er nu og bedt kommunen arbejde på en vej nord på, så vi bliver fri for 

den voldsomme biltrafik og den støj, den medfører. 

Nellemanns Haves Venner kunne fejre 15 års fødselsdag 

D. 19. juni var det 15 år siden Nellemanns Haves Venner havde stiftende 

generalforsamling. På daværende tidspunkt var vi ikke klar over, hvor lang levetid 

vores forening ville få. Formålet i 2006 var at få omstødt beslutningen om bolig- 

byggeri i hele paradishaven ovenfor skrænten. Vores projekt lykkedes og sidste 

weekend i januar 2008 havde vi vores første arbejdsdag. Det var en total tilgroet 

have, vi gik i gang med. Der var ikke mange, der troede på os. ”Det blev vi hurtig 

trætte af”. – Men vi gjorde 

det – og vi har arbejdet der 

siden.                                             

Et kæmpearbejde.     

 I dag fremstår Nellemanns 

have som en hel fantastisk 

plet til glæde for alle vores 

mange besøgende.                                                                                  

Vi oplever da også en                                          

Dagen blev fejret med champagne og kransekage.         meget stor interesse for                                                                                

Haven. Brugere af Haven 

har fået øjnene op for alle 

de muligheder, den 

indbyder til. I disse 

coronatider har vores 

gæster haft megen glæde 

af vores mange sidde-

pladser til møder, familie-

arrangementer m.m.                                

 
 



Vilde blomster 
 

Vi har i to cirkler etableret områder med vilde blomster. Takket være hjælp fra 
Understed Maskinstation.  

Derudover har vi også etableret 
områder, hvor vi lader græsset gro. 
Alt sammen til glæde for alle vores 
insekter. 
 
Det bliver spændende at følge det. 
 
Både hvad angår blomsterne og 
græsserne, men også hvilke 
insekter, der dukker op. 

 
 

 
Dronefotografering af Haven. 
 
Tom fra Sæby Dronefoto har fulgt Haven i udspring dagligt igennem hele perioden. 
Arbejdet fortsætter, når æblerne kommer frem. 
Alle optagelser samles til en film senere på året. Et spændende projekt. 

 

 

Ukrudtsværn 
 

  
 
Alle vores genplantede træer skal gerne på sigt have ukrudtsværn, så vi er fri for        
at ligge på knæ to gange årligt for at luge. Arbejdet fortsætter, det er et stort           
arbejde, men vi kan se det hjælper. Godt 100 træer er klaret. Arbejdet fortsætter    
ind i mellem alle andre opgaver, der kommer i Haven 
 
Velkommen til nye aktive havevenner:  
Turid og Jess og Ingelise og Tonny.                                                                                                  
Begge par er godt engageret i etablering af ukrudtsværn.                                            
Skønt med flere hænder. 
 
Dit eget træ 
 
Som det kan ses på billedet, er der monteret grønne skilte på mange af vores 
genplantede træer. Det er sponsortræer.  
Rigtig mange har benyttet sig af muligheden for at købe sponsortræer i               
Nellemanns Have til gaver. Et træ koster 400 kr.  
 
På alle sponsortræer monteres et grønt skilt med navn på modtager og en lille        
tekst måske. Ligeledes træets GPS nummer og træets navn, hvis vi kender det.        
Det er desværre ikke alle gamle æbletræer, vi har navnet på. Men de mange 
podekviste af de gamle træer er medvirkende til, at vi bevarer Nellemanns store 
samling. På sigt håber vi, at vi får knækket koden, så vi også kan finde frem til 
navnene. 



 
Tak til vores sponsorer i 2021: 
 
Oris Tandlægerne, Hotel Viking, Bygma, Bette Bo, Farvebøtten, Bouet Skilte, 

Nordjysk VVS, Understed Makinstation, Understed Vognmandsforretning, 

Hjortlund Gravørteknik, Sæby Planteskole Nejsiglund, Private sponsorer.    

Nellemanns Haves Venner er online:                                                                       
Hjemmeside: www.nellemanns-have.dk, her er også link til Facebook                                                              
Offentlig mail: mail@nellemanns-have.dk                                                           
Facebook: Nellemanns Have organisation                                                          
Instagram: @nellemanns 

Bord-bænkesæt i Nellemanns Have 
Vi mangler bord-bænkesæt flere steder i 
Haven.  
Vi vil gerne fortsætte med 
vedligeholdelsesfrie sæt af 
genbrugsplast. 
 

Hvis du vil hjælpe os med et tilskud, er du 
velkommen til at indbetale din støtte evt. i forbindelse med indbetaling af kontingent. 
Alle bidrag modtages med TAK. 
Prisen for et bord/bænkesæt er ca. 7.000 kr.  
Donerer du et helt sæt, får du et stålskilt med dit navn/firmanavn 
monteret på bordet 
 
BESTIL EN GUIDET RUNDVISNING I HAVEN.  
 

Turen varer ca. halvanden time og koster 500 kr.  
Pengene går ubeskåret til havens drift.  
Kontakt Birthe Andersen, tlf. 30 11 12 62  
 

KONTINGENTSATSER 2021: 
Personligt medlemskab 100kr årligt 
Par                                 200kr årligt 
Foreninger  300kr årligt 
Forretning/virksomhed 500kr årligt 

 
Manglende kontingent for 2021. Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør beløbet 
til foreningens  konto: 9012 456 806 2634.  Mobilepay: 55 316 
Husk at opgive navn og evt. medlemsnummer 
 

Aktiviteter  2021: 
 
En gruppe frivillige arbejder hver torsdag formiddag i haven fra kl. 9:00. 
Kom og hils på os og vær med. Der er mange former for arbejde. Kom og byd ind 
med det, du kan bidrage med. Der er kaffe på kanden kl. 10:00. 
 

Andre aktiviteter: 

 

Grundet Coronarestriktioner kan vi ikke planlægge nye arrangementer. 

Kommende arrangementer vil blive annonceret på Facebook og på vores 

hjemmeside 
 
BESTYRELSEN: 

 

Formand: 

Hans Rødsgaard-Mathiesen, P. Skades Vej 13, 9300 Sæby. 

Tlf. 72 40 96 01           Email: hansr-m@hotmail.com 

Næstformand: 

Lisbeth Haven Hedegaard, Nejsiggyden 14, 9300 Sæby. 

Tlf. 28 71 61 95           Email: havenhedegaard@hotmail.com 

Kasserer: 

Birthe Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 

Tlf. 30 11 12 62           Email: kornblomst@9300net.dk 

Sekretær: 

Erik Nyholm Thomsen, Emilievej 12, 9300 Sæby. 

Tlf. 30 65 65 09            Email: erikthomsen9300@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Lone Daugaard, Nejsigvang 6, 9300 Sæby. 
Tlf. 28 89 27 04           Email: lonedaugaard2@gmail.com 
Suppleanter: 
Niels Christian Birkbak, Egevej 10, Gærum, 9900 Frederikshavn. 
Tlf. 20 68 14 46           Email: incbirkbak@webspeed.dk  
Poul Andersen, Kornblomstvej 28, 9300 Sæby. 
Tlf. 29 70 74 14           Email:kornblomst@9300net.dk 
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