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En Værftskrønike Erik S. Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Gennem mere end 100 år var værftet i
Frederikshavn synonymt med byen. Det var et ikon for en hel egn og var med til at gøre Frederikshavn til det,

den er i dag.

I En værftskrønike levendegøres værftets historie – fra 1870 til 1999 – af de personer, som arbejdede der. Vi
møder den legendariske stifter af H.V. Buhls Træskibsværft, pioneren Harald Valdemar Buhl. Vi følger en

smed fra århundredets start, en skibsbygger fra de buldrende 60´ere og en af de første kvindelige svejsere, der
kom til i 80´erne.

For tusindvis af frederikshavnere blev værftet deres andet hjem. Der var en helt særlig ånd præget af et
ubrydeligt kammeratskab og en stolthed over de teknologiske landvindinger – og ikke mindst over de mange,

flotte skibe, som de var med til at bygge. Ved lukningen var værftet berømmet som et af Europas mest
effektive.

Danyard lukkede i 1999, men værftsområdet lever videre og har formået at omstille sig til de nye tider.
Værftskrøniken følger med helt op til 2010 med historien om FME, Frederikshavn Maritime Erhvervspark.
Værftsfløjten pifter stadig hver morgen og vækker Frederikshavn og vil fortsætte med det de næste mange år.
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