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Morgenstemning: Husk officiel indvielse af Han Herred Havbåde lørdag 30. april. Foto: Pipsen

Årets første medlemsnyt fortæller i kort form
om, hvad der er sket i løbet af 2010.

Byggeriet
Vinteren 2009-10 blev ikke lige det, vi havde
håbet for byggeriet i Slettestrand. Håndværkerne måtte pakke sammen i begyndelsen af
januar, og de kom først i gang igen hen i
marts måned. Det betød en forlængelse af
byggeperioden oven i den forlængelse, der i
forvejen var pga. det våde efterår i 2009. I
april fik havbådene lov til at pille et limstenshus ned i Thorupstrand, og så var der limsten
nok til hele indermuren i det store rum i
havbådehuset.
I begyndelsen af august kunne værftet heldigvis tages i brug. 12. august blev det tid for
rejsegilde på havbådehuset, der dog på det
tidspunkt både havde tag og facadepartier sat
op. Havbådehuset kunne så småt anvendes
(toiletter og køkken) godt hen på efteråret.

Bådebyggeriet
I det første halve år blev der bygget færdigt
på »Jammerbugt«. Desuden var »Maagen« fra
Vorupør i Slettestrand for at få begyndt sin
ombygning til at kunne sejle med lystfiskere
hele året. »Maagen« er kommet tilbage her i
vinter for at få resten af ombygningen udført.
»Nordsøen« fra Thorupstrand, der sejler med
lystfiskere, kom også sidst på året for at få nyt
ror.
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I august kom »Nordvest« ind i det nye værft
for at få ny klædning, og den er der blevet
arbejdet på resten af året. Foruden »Nordvest«
har Peter Madsbøll også lavet den nye signalmast til Slettestrand. I november blev skibstømrer Torben Jensen ansat som svend, og
1. december startede Cecilie Blomberg som
bådebyggerlærling.

Aktiviteter
I begyndelsen af januar startede havbådeforeningens duelighedskursus. To hold
begyndte med Per Hansen fra Rønbjerg som
lærer. Vester Thorup Efterskole var så venlig
at udlåne lokaler og sørge for god forplejning. Kurserne blev afsluttet med en skriftlig
prøve i slutningen af marts. I maj var
kursisterne til den praktiske prøve i Løgstør,
hvor Limfjordsmuseet havde stillet deres
motorjolle »Inga« til rådighed. Alle 30
kursister bestod.
Generalforsamlingen blev afholdt på Sanden
Bjerggaard 8. maj. Nyvalgte til bestyrelsen
blev Hans Jørgen Nielsen fra Jammerbugtlaget og Niels Erik Georgsen fra Elbolaget.
Hele året bortset fra januar har der været
åbent i bådebyggeriet den første lørdag i
måneden. Der har været stor interesse for at
komme at se på, hvordan en havbåd bliver
bygget. Mange af lørdagene og også i sommerferien er det medlemmer, der har holdt
åbent.
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Andre aktiviteter
Pipsen er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Kystkultur (www.kystkultur.dk), hvor
man arbejder på at forene de mange forskellige interesser, der gør sig gældende i kyst- og
havneområderne. Hun er også bestyrelsesmedlem i FiskeriLAG nord
(www.fiskerilagnord.dk).
Pipsen har deltaget i kurset »Museer og
kulturarvsformidling i oplevelsesindustrien«
på Aalborg Universitet, i Søfartspuljens 25.
års jubilæumsseminar på Københavns
Universitet og i Udviklingsforum i Jammerbugt Kommune.
Han Herred Havbåde deltog i »Fiskens Dag«
på Rådhuspladsen i København 11. september i samarbejde med Thorupstrand Kystfiskerlaug.

Bådelagene

»Nordvest« fotograferet i det nye bådeværft kort før
jul. Foto: Pipsen

Sommerfesten blev afholdt 14. juli i redningshuset. Den var godt besøgt, så et meget
langt bord af to egeplanker blev sat op, da
vejret ikke var helt pålideligt.
I august deltog Han Herred Havbåde i kulturfestivalen FOKUS 9690 i Fjerritslev. Desværre
var vejret absolut ikke med arrangementet,
hvor havbådene sammen med andre foreninger holdt til på kirkens parkeringsplads.
I efteråret spurgte Jammerbugt Musikskole,
om Han Herred Havbåde ville lægge lokaler
og omgivelser til et danseprojekt for børn fra
4.-7. klasse. Det resulterede i, at en flok børn
og danseinstruktør Rikke Mapstone i flere
weekender brugte både redningshuset og det
nye værft til deres eksperimenterende dans.
Der kom en film ud af projektet, der kan ses
på www.havbaade.dk under »links«.
I november blev der holdt internationalt
fiskerisymposium i det knap færdige havbådehus under titlen »Coastal Cultures in
Times of Change«. Her deltog forskere fra
Grækenland, Maldiverne, Spanien, England,
Island og Danmark.
18. december var der arbejdsdag, hvor der
blev ryddet op i redningshuset, og efterfølgende var der julefrokost i havbådehuset.
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30. januar var der stiftende generalforsamling for Jammerbugt Bådelag, hvor der blev
sammensat en bestyrelse, der siden har arbejdet aktivt med »Jammerbugt«.
Lørdag 17. juli blev »Jammerbugt« søsat i et
herligt, stille solskinsvejr. »Jammerbugt«
sejlede ture med interesserede. »Elbo« kunne
med den lette vind den dag rigtig få sejlet
med sejl.
»Elbo« deltog i kapsejladsen Limfjorden
Rundt, men besætningen valgte at sejle fra
Thisted tilbage til Løgstør pga. alt for dårligt
vejr.
Henrik Sonne fra Elbolaget begyndte i august
bygningen af en klitmøllerjolle – en
såkaldt snare – i redningshuset. Redningshuset skal i fremtiden fungere som det
værksted, bådelagene benytter.

Brugergruppe
I januar startede brugergruppen deres møder.
Brugergruppen består af repræsentanter fra
bådelagene og fra foreningen Han Herred
Havbåde. I gruppen diskuteres bl.a. de mere
praktiske ting omkring havbådene, ligesom
der planlægges arrangementer.

Samarbejde
I slutningen af januar var Thomas Højrup og
Pipsen inviteret til Bohuslens Museum i
Uddevalla for at fortælle om Han Herred
Havbåde og bevaring af træskibe i forbindelse
med museets »Maritime dagar«. Museet
havde desuden arrangeret en tur rundt på
Orust for at se på bådebyggerier.
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To stævne på en let sneklædt Slettestrand – forrest »Elbo« og bagved »Jammerbugt«. Foto: Pipsen

1. maj deltog Thomas Højrup og Pipsen i
Realdanias konference i Odense »Når lysten
driver værket – byggeriets ildsjæle«. Til konferencen blev bogen af samme navn præsenteret, og heri indgår en artikel om Han
Herred Havbåde.
Læs mere på:
http://www.bygningsarv.dk/40068/
– her kan bogen også downloades.

Interregprojektet »Fremtidskyster«
Efter nogle års forberedende arbejde lykkedes
det at få projektet »Fremtidskyster« godkendt
som et interregprojekt. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem en række partnere i
Norge, Sverige og Danmark. Projektet omhandler holdbar udvikling i kystområderne.
Projektet startede officielt med en konference
på Lindesnes i Norge i maj måned.
Læs mere på:
http://www.oresund.org/framtidskuster

Skudehandelsprojekt
Et af de emner, som står centralt i Han Herred
Havbådes kystkulturcenter, er skudehandelen. Handelen er godt belyst i både Thy og
Vendsyssel, mens det er lidt mere sporadisk,
hvad der ligger tilgængeligt om handelen fra
Han Herred. Derfor blev to etnologistuderenMedlemsnyt for Han Herred Havbåde

de i foråret ansat til at gå i Rigsarkivet for at
se, hvad der ligger dér af materiale på området. Det har foreløbig ført til flere spændende ting – bl.a. et brev fra skudehandlerne
i Thorupstrand til Kammerkollegiet i 1751,
hvor de klager over en ommåling af skuderne.
Foruden arkivstudier kom der i slutningen af
året et samarbejde i gang med Vikingeskibsmuseet i Roskilde om en rekonstruktion af
»Pedersbæks vrag« fra Klim Strand.

Besøg
Han Herred Havbåde har været flittigt besøgt
at en række foreninger og grupper, bl.a. Aså
Bådebyggeri og Havn, Lions Club fra Pandrup, Hillerslev Foredragsforening, Skov- og
Naturstyrelsen Thy, Bjerget Efterskole, Klim
Sparekasses repræsentantskab, arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard, etnologistuderende fra Københavns Universitet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Fregatten Jylland og Kragerø Kystlag i Norge.

Omtaler m.m.
Egernsund Tegl, der har leveret mursten til
byggeriet i Slettestrand, har en omtale af Han
Herred Havbådes byggeri på deres hjemmeside.
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Foreningen

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

»Pedersbæks vrag« fra Klim Strand. Læg mærke til
enebærnaglerne, der holder bordene sammen. Der
er ikke blot trænagler mellem planke og spant, men
også mellem plankerne indbyrdes. Det sidste er det
interessante at finde, for så kan vragdelen være
rester af en sandskude. Foto: Limfjordsmuseet 1976.

Nordjyllands Radio var på besøg 13. august,
hvor de sendte et direkte indslag fra bådeværftet.
I den svenske forening Allmogebåtars julenummer »Träbiten« er en meget stor og grundig artikel om Han Herred – både om fiskeriet
fra Thorupstrand og om Han Herred Havbåde.
I slutningen af september blev der lavet optagelser i Han Herred Havbåde til et kommende
program på DR1 – Fra kyst til kyst – der
sendes i foråret 2011.
NORDJYSKE har løbende fulgt havbådene i
avisen.

Indbetaling af medlemskontingent
Girokort sendes ud med næste medlemsnyt.

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
Kontaktperson Lild Strand
Per Røpke, Sandnæshagevej 16, Lild Strand,
7741 Frøstrup skarreklit@hotmail.com
Elbo-bådelag
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum,
9460 Brovst, telefon 29 12 99 81
vagnogbirthe1@live.dk
Jammerbugt-bådelag
Niels Anton Jensen, Under Lien 13, Slettestrand
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 57
mobil 24 42 26 57
jensen.slettestrand@get2net.dk

Husk at oplyse din mailadresse!

Kalenderen
5. februar: Åbent hus kl. 10-15
5. marts: Åbent hus kl. 10-15

Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt
som pdf-udgave, men også informerer om forskellige
nyheder og tiltag på andre tidspunkter.
Send din mailadresse – også hvis du har fået ny – til
pipsen@havbaade.dk
Gælder også, hvis du ikke modtaget mail, selv om du
allerede har oplyst din mailadresse.

2. april: Åbent hus kl. 10-15
2. april kl. 15. Foredrag med cand.mag.
Mads Kinch Clemmensen om
redningsvæsen og strandinger i
Jammerbugten.
30. april: Officiel indvielse af Han Herred
Havbåde
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