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En flot og nymalet Jammerbugt trækkes ud i det fri på årets længste dag 2010. Foto: Thomas Højrup

valgt på Jammerbugt – har ladet hækken
Jammerbugt blev trukket ud af redningshu- være ensfarvet.
Da der endnu ikke er fastsat en dato for søset mandag 21. juni. Der er stadig en del
forskellige ting, der skal laves færdig, så der sætning, så kig forbi www.havbåde.dk, hvor
det bliver annonceret.
går nogle uger endnu, før vi kan indbyde
alle til søsætning. Men allerede nu kan man
jo nyde det flotte syn. Det er helt anderledes
at se Jammerbugt nu, hvor den står lige nord
for redningshuset, og hvor man kan betragte
den på afstand.
Bådelaget har haft rigtig travlt med at få den
tjæret, malet og lakeret. Bunden er malet
rød, fribordet hvidt med det øverste bord
gult. Ruftagene er malet lysegrå, så solen ikke er så hård ved træet. Hvis man vælger en
mørk farve, bliver den meget varm i solen og
tørrer dermed også træet ud.
Når man ser på billederne af de gamle kystbåde, så er det meget forskelligt, om og hvil- Selv om Jammerbugt endnu ikke er klar til søsætning,
kan man allerede nu nyde det flotte syn af båden, der
ken farve det øverste bord har haft. Nogle
står lige nord for redningshuset i Slettestrand.
var gule, andre grønne eller røde. Nogle har Foto:
Thomas Højrup
ladet farven på det øverste bord fortsætte
rundt om hækken, mens andre – som det er

Jammerbugt
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Elbo med besætning på vej i land efter sejlads med sejl 31. maj. Foto: Pipsen

Elbo
Elbo er kommet i gang med sejlsæsonen
igen. Der er blevet syet et mindre storsejl,
som har vist sig at fungere rigtig fint. Det
store storsejl bruges så, når alle har fået mere erfaring med at sejle med sejl.
Når vejret tillader det, bliver der sejlet med
sejl hver tirsdag aften kl. 19 – og hver torsdag aften med motor. Alle er velkomne til at
kigge forbi og se, om det er noget, man kan
tænke sig at være med i.
Når Jammerbugt bliver søsat, er det også
meningen, at bådelaget her sejler på bestemte tidspunkter – så til den tid er alle også velkomne til komme og kigge og få noget mere
at vide om, hvordan laget fungerer.
Elbolaget har nu 20 medlemmer, og der er
stadig plads til flere. Gerne nogle der vil sejle
med på kapsejladsen Limfjorden Rundt i uge
37, hvor både Elbolaget og Jammerbugtlaget
har planer om at sejle med.

Elektrikerne er i gang med at montere løftebordene i
værftet. Foto: Pipsen
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

Juni 2010 • 2

www.havbaade.dk

Bådeværftet
Der bliver arbejdet på højtryk på byggeriet. I
begyndelsen af maj blev værftet lukket med
vinduer, døre og porte, så der kunne arbejdes under mere fredelige forhold inden døre.
Siden er der sat lofter op og monteret strøm,
platformene er sat op i siderne, tømrerne har
lavet kompressor- og malingrum, traverskranen og søjlekranen er på plads, ventilationen er oppe, malerne er i gang, smeden har
trukket rør, og elektrikerne lavet installatioHavbådehus, værft og redningshus set fra syd.
ner m.m. Værftet skulle meget gerne være
helt færdigt i begyndelsen af juli, så Peter og
Freddy kan komme i gang med at indrette
sig, og så Nordvest kan komme ind.

Havbådehuset
På havbådehuset er der gået rigtig lang tid
med at få tømmerkonstruktion op. Tømmeret har ligget og slået sig i vinter, så det var
noget vanskeligere at få tilpasset end først
beregnet, men nu er det oppe – og det er
blevet rigtig flot! Murerne har fået muret
udskuddet op, og de er gået i gang med limstenene igen. Både den østlige og den vestlige limstensmur er allerede oppe i fuld højde.
I slutningen af april fik vi en henvendelse
om, at et limstenshus i Thorupstrand skulle
rives ned, og at vi måtte få stenene, hvis vi
selv pillede dem ned. Der var rigtig mange
fine sten i, bl.a. nogle meget store tilhugne
blokke. En del af disse blokke sidder i et skifte i den østlige væg et par meter oppe. Der
var også en enkelt sten, hvor tallet 108 var
ridset ind. Den kan også ses i væggen nu.
Ved trappeafsatsen i det sydøstre hjørne er
der i limsten lavet en »hylde«. Det var arkitekt Knud Johansens idé, da det vil være her,
en evt. foredragsholder kan stå – lidt hævet
over forsamlingen – og så er det jo fint at
have et sted at lægge sine papirer fra sig.
Endnu er der ikke helt overblik over, hvornår havbådehuset står færdigt, men når det
sker, bliver der holdt indvielse for hele byggeriet. Indvielsen skal dog også koordineres
med, at både Elbo og Jammerbugt er tilbage
fra kapsejladsen Limfjorden Rundt i uge 37.
Så snart en dato er fastlagt, bliver det skrevet
på vores hjemmeside.

Muren mellem trappen og det store rum skal ses fra
begge sider, så limstenene er savet til i bredden.

I muren ind mod trappen er der indmuret to staldvinduer. De stammer fra et lille limstensvognhus i Vust.

Duelighedskursus
Den praktiske prøve for dem, der gik på duelighedskursus, blev afholdt i Limfjordsmu- Vestfacaden set indefra. Over vinduerne er der også
muret rulleskifte i limsten. Foto: Pipsen
seets motorjolle Inga 9. og 13. maj. Alle
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mødtes kl. 9, hvorefter der blev trænet om
formiddagen. Der blev trænet i at lægge til
og fra kaj, lave »mand overbord«-øvelse,
knob, vigeregler, farvandsafmærkning m.v.
Til selve den praktiske eksamen var kursisterne ude to og to sammen med Per, der har
undervist, og Asger, der var censor. Alle bestod.
Han Herred Havbåde er gået sammen med
Saxo-instituttet ved Københavns Universitet,
Vestagder Fylkeskommune i Norge, Lunds
Universitet, Helsingborgs, Kungälvs og Höganäs kommuner samt Centrum for turisme
på Handelshøjskolen i Göteborg i projektet
»Fremtidskyster«. Projektet er finansieret af
Interreg IV A, EU’s regionale udviklingsfond.
Projektet handler om bæredygtig udvikling i
kystsamfund. I Han Herred Havbådes regi er
fokus bl.a. på bæredygtig, erhvervsmæssig
brug af kysternes kulturarv, kulturturisme,
udvikling af samarbejdsformer med Sydnorge og Vestsverige m.m. Vi har lagt ud med
skudehandelen, der jo har været meget vigtig her langs kysten, men som ikke er undersøgt så grundigt i Han Herred. To etnologistuderende er gået i gang med at dykke ned i
arkivmateriale på Rigsarkivet i København,
hvor de har fundet mange interessante ting
allerede. Bl.a. har de fundet ud af, at der har
været en brig hjemmehørende i Slettestrand.
Det er et skib med to master, hvoraf den agterste er højest, og den er rigget med råsejl.
De har også fundet et brev fra skudehandlerne i Thorupstrand i 1751, der beklager
sig over, at deres skuder er blevet målt om,
så de skal betale mere i skat.

Kalenderen
Lørdag 3. juli kl. 10-15 er der åbent hus.
Samtidig kan man forhåbentlig se både Jammerbugt og det nye værft så nogenlunde
færdige.
Lørdag 7. august kl. 10-15 er der åbent hus.
Lørdag 14. august holdes sommerfest i redningshuset for medlemmerne. Tilmelding til
Pipsen på pipsen@havbaade.dk eller telefon
20 70 08 70 senest fredag 6. august.
Lørdag 2. oktober kl. 15.30 kommer Mads
Kinch Clemmensen og fortæller om strandinger og redningsvæsen ved Jammerbugten
i havbådehuset. Denne dato kan blive ændret, hvis det viser sig, at havbådehuset ikke
er helt færdigt.
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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
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
vagnogbirthe@hotmail.com
Jammerbugt-bådelag
Michael Handrup

Husk at oplyse din mailadresse!
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
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