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Dæksbjælkerne på Jammerbugt er sat fast, og endnu er det muligt at se indretningen af båden lidt fra oven.
Foto: Pipsen

rendegraver. Dens arm var så lang, så det
Jammerbugt bliver efterhånden mere og me- ikke var nødvendigt at flytte Jammerbugt. I
re til et rigtigt skib. Forlukaf’et er blevet ind- forvejen var motorfundamentet gjort fast i
bundstokkene.
rettet med bænke i siderne og med et rum
helt oppe i forskibet ved stævnen. Bænkene Et par uger før var motoren blevet startet, så
det lige kunne sikres, at den rent faktisk var i
er så lange, at de også kan bruges til køjer,
hvor man kan overnatte. Der er sat skodder orden, inden den kom om bord.
Næste store skridt bliver at få lavet agtermellem forlukaf og last og mellem last og
enden, der bl.a. består af lodrette stave – ogmotorrum. Skodderne har Peter og Freddy
så i lærk.
lavet af lærkebrædder, hvor der er høvlet
not i begge sider, hvorefter de er samlet med Dæksbjælkerne er sat fast, og endnu er det
muligt at se indretningen af båden lidt fra
en løs fer.
oven. Når først dækket er lagt, vil det selvMotorruffets sider er også færdige – de er
sagt være meget sværere.
ligeledes lavet af lærkebrædder, og efterhånden er styrhullet og rummet helt ude ag(fortsættes side 3)
ter også færdigt. Men selve indretningen af
motorrummet mangler endnu. Motoren blev (fortsat fra side 1)
løftet op i Jammerbugt med hjælp fra en
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Indretning af last på Jammerbugt. Foto: Pipsen

Motorruffet bygges op i lærkebrædder. Foto: Pipsen

Afprøvningen af motoren samlede mange interesserede i redningshuset. Foto: Pipsen

Michael Handrup har drejet 6 koøjer af eg, ask, elm
og fyrretræ. Foto: Michael Handrup

Motoren bliver løftet med en rendegraver,
og Freddy styrer den på plads. Foto: Pipsen
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Efterårets regnfulde vejr har drillet murerne,
men byggeriet af det nye bådeværft i Slettestrand
skrider alligevel godt fremad. Foto: Pipsen

Michael fra Jammerbugtlaget har drejet 6
koøjer af eg, ask, elm og fyrretræ. Han startede i sommerferien, hvor han var med til at
holde åbent i redningshuset, men der kom så
mange nysgerrige besøgende, at der ikke
blev så megen tid til at lave koøjer.

Byggeriet
Byggeriet af bådeværftet skrider fremad,
men det regnfulde vejr, vi har haft siden rejsegildet, har desværre forsinket muringen af
facaderne en hel del. Heldigvis har vi indtil
nu undgået den værste frost.
Det har været spændende at følge byggeriet
på pladsen, og det har været lidt af en attraktion for nysgerrige. For- og bagmur er
blevet muret samtidig – og der har været
forskellige udfordringer undervejs. For at
sikre et så godt lysindfald i bådebyggeriet
som muligt er der ret store vinduer i begge
sider.
Da huset samtidig afspejler den lokale byggetradition, er der over hvert vindue og hver
dør et rullestik. Facaderne er omkring
6 meter høje, og derfor er der en række vinduer i et bånd øverst oppe. Det er en type af
vindue, som kan genfindes i mange ældre
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bygninger på egnen – et firkantet vindue,
der står på spids. Midt i vinduet løber et
fremspring i muren – også et træk, der er
lånt fra ældre bygninger – de karakteristiske
loftshuse.
Nu da det ser ud til, at frosten sætter ind, så
er det nok tvivlsomt, om det sidste murværk
bliver færdigt inden jul, men der mangler
kun nogle få arbejdsdage på selve værftsbygningen. Udskuddet, der skal rumme ventilation og spånsilo, bliver først muret op efter nytår.
Næste skridt bliver for tømreren at få lagt
tag på, så murene kan begynde at tørre igen.
Men det kræver jo også, at vejret arter sig –
men her må det gerne være lidt frostvejr.
Men regn vil vi meget gerne være foruden!
Soklen til Havbådehuset er færdig med skillerum og installationer, så nu kan man fornemme indretningen i stueetagen. I den store del af bygningen kommer en indskudt
etage, hvor der bliver kontor, skibstegnestue
m.v. Tømrerne er godt i gang på deres værksted med den store trækonstruktion, der skal
stå synlig. Opmuring af Havbåde-huset sker
i det nye år – igen alt afhængig af vejret.

Foreningen

Efterlysning – limsten!

Stiftende generalforsamling
i Jammerbugtlaget

Der er blevet samlet rigtig mange limsten
sammen til den indvendige væg i det store
rum i Havbådehuset, men vi mangler stadig
nogle. Så hvis nogen kender til, at et
limstenshus skal rives ned – eller kender til
steder, hvor der står nogle limsten, så kontakt venligst Pipsen på 20 70 08 70 eller
pipsen@havbaade.dk

Han Herred Havbåde
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50
thomas@havbaade.dk
Han Herred Havbådebyggeri
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev,
telefon 99 20 40 14
Bådebyggere
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk
Freddy L. Nielsen, telefon 23 28 36 61
Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70
pipsen@havbaade.dk
Kontaktpersoner Lild Strand
Tove og Ole Eriksen, Rørslettevej 4, Lild Strand,
7741 Frøstrup, telefon 97 99 03 76

Arbejdsgruppen er nu så langt, at der kan
indkaldes til stiftende generalforsamling for
Jammerbugtlaget lørdag 30. januar 2010
kl. 13 på Feriecenter Slettestrand. Alle er
meget velkomne, og vi håber på, at der er
mange, der gerne vil være med i laget. Udkast til vedtægter lægges på hjemme-siden
under menupunktet Jammerbugt i begynJulefrokost
delsen af 2010.
Der blev afholdt en velbesøgt og meget hyg- Hvis nogen ønsker at høre mere om bådegelig julefrokost lørdag 5. december hos Lis- laget, er man meget velkommen til at henbeth og Anders Brekling, der ejer B&B Hav- vende sig til Niels Anton Jensen på
blik mellem Hjortdal og Slettestrand
jensen.slettestrand@get2net.dk – telefon 24
(www.havblik.dk). Både Lisbeth og Anders 42 26 57.
er med i Elbo-laget.

Jul og nytår
Bådebyggeriet er lukket mellem jul og nytår
– ligesom der er lukket den første lørdag i
januar 2010.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår!
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