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Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, klipper snoren, som i den ene ende holdes af Jonny fra
Thorupstrand. Foto: Poul Brandstrup Andersen

Indvielse lørdag 30. april
Vejret viste sig endnu engang fra sin fineste side på
dagen for den officielle indvielse af Han Herred Havbåde. Solen skinnede, og vind var der ikke meget af.
Allerede fra kl. 10 begyndte der at komme folk, og
bådelagene fra Jammerbugt og Elbo fik sejlet mange
ture med interesserede i løbet af dagen. På stranden
var foruden Elbo og Jammerbugt også Liv – en af
bådene fra Thorupstrand, der har været i Slette for at
blive repareret.
I havbådehuset er der sat en snare – en klitmøllerjolle – ind, så man kan få indtryk af et af kystens typiske mindre fartøjer. Det er muligt at købe sådan en
på værftet. På førstesalen i havbådehuset kunne man
om eftermiddagen få en snak med Morten Gøthche
fra Vikingeskibsmuseet om rekonstruktionen af Pedersbæk-vraget fra Klim Strand.
I havbådehuset kan man også få et indtryk af hele
processen omkring byggeriet, og man kan løfte på en
limsten. Man kan læse om foreningen og om bådelagene. Foreningen har desuden erhvervet en model,
der viser alle de både, der var hjemmehørende i Løkken i 1950. Modellen står i havbådehuset. Det er
Aksel Simonsen fra Nørresundby, der har lavet den.
Det er også muligt at købe en af Aksel Simonsens
meget fine modeller af havbådene, der er lavet i skaMedlemsnyt for Han Herred Havbåde

la 1:100. Havbådehuset er normalt åbent i den almindelige arbejdstid på hverdage.
I værftet stod Nordvest og manglede kun den sidste
bordgang. Og både en Hundested-motor, som foreningen har erhvervet fra Struer, og Skagensmotoren fra Freddys »Bette Knud« var i gang. I redningsstationen var Henrik Sonne igen gået i gang
med at bygge videre på sin snare, som er ved at få
lagt de første bundstokke i.
Mellem de to huse var der opsat et langbord af en
bred egeplanke fra værftet, og et par af foreningens
medlemmer bryggede kaffe i store mængder hele
dagen. Gæsterne blev trakteret med bl.a. kringle,
sponseret af Feriecenter Slettestrand. At dømme efter
antallet af brugte kopper, så kom der i løbet af dagen
ca. 400 mennesker forbi havbådene.
Kl. 14 blev der taget hul på den officielle del af dagen med taler af borgmester Mogens Gade, Ulla
Lund fra Almenfonden og formand Thomas Højrup.
Talerne bliver lagt på hjemmesiden inden længe.
Efter de officielle taler bad Horst Meesenburg om
ordet, og anledningen var, at BYGD-fonden benyttede lejligheden til at tildele Thomas Højrup BYGDprisen for hans formidling af kystkulturen og ikke
mindst, at han har bidraget til, at »Det glemte Folk«
ikke er blevet glemt.
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Cecilie holdt den anden ende af den røde snor.
Foto: Poul Brandstrup Andersen

Horst Meesenburg overrækker Bygdprisen til
Thomas Højrup. Foto: Poul Brandstrup Andersen

Værftet

Generalforsamling

I slutningen af marts var Maagen fra Vorupør færdig
til at kunne sejle med lystfiskere igen. Styrhuset var
skiftet, og der var indrettet et lukaf midtskibs. Nogle
uger efter kom Liv fra Thorupstrand. Liv har fået
lavet nyt skod mellem forlukaf og last, og der er også
blevet sat nye slidbrædder på udvendig. Nordvest er
nu bordklædt og er ved at få slået slidbund på. Flere
af bundstokkene og oplængerne er blevet skiftet.
Motoren er kommet, og installationen er småt startet
i første omgang med motorfundamentet.

Lørdag 14. maj blev der afholdt generalforsamling i
havbådehuset. Omkring 40 medlemmer var mødt
op. Nyvalgt til bestyrelsen blev Per Røpke fra Lild,
idet Tove Eriksen ikke ønskede genvalg. Referatet kan
inden længe læses på hjemmesiden. Efter det fastsatte program fortalte Thomas og Pipsen om kystfiskeriet i Hastings på Englands sydkyst og Praia de Mira i
Portugal. Begge steder er besøgt i april 2011 i forbindelse med kongresser. Der blev vist billeder fra
Hastings, hvor fiskeriet også drives fra stranden. Her
hibes og skubbes bådene ud på »fedtlapper« – dvs.
kortere stykker af planker, der er smurt med olie.

Elbo på vej ind. Foto: Karsten Bindslev
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Efter talerne spillede Jake Hubert Gardiner (th) og
Daniel Højrup, begge fra Fjerritslev Gymnasium, et
par numre. Foto: Pipsen

Projektet Fremtidskyster

Ulla Lund fra Almenfonden holder tale. Foto: Pipsen
Det er en teknik, der også kendes fra vikingetiden.
Der lægges fedtlapper både under kølen og under
sidekølene. I Praia de Mira fiskes med store, åbne
både, der skubbes ud i Atlanterhavet af en traktor.
Der sejles en kilometer ud i havet med landdragningsvod, der efterfølgende trækkes ind ved hjælp af
spilkopper på traktorer. Landdragningsvod kendes
også fra Danmark, indtil det blev forbudt at fiske på
den måde fra kysten. Både billeder og video bliver
lagt på hjemmesiden, når de er færdigredigeret.

På den internationale SIEF-kongres for etnologer og
folklorister i Lissabon lige før påske præsenterede
Pipsen Han Herred Havbåde. Fremtidskyster havde
sit eget panel med titlen »Coasts of the Future«. Dér
fik vi en god kontakt til Irland; her er der gang i et
spændende projekt »Sail West«, hvor man har fået
midler til at etablere mindre moleanlæg og havne i
Irland og Skotland for at støtte op om det lokale fiskeri.
I dagene op til den officielle indvielse af havbådene
var de norske partnere i Fremtidskyster på besøg i
Han Herred Havbåde. Et af de fælles emner, vi arbejder med, er skudehandelen eller Danmarksfarten,
som den hedder i Norge. På Lindesnes Fyrmuseum er
der lige åbnet en udstilling om Danmarksfarten. Vi
aftalte et udvidet samarbejde omkring bådebyggertraditioner og skudehandelen. Desuden skal vi udarbejde en fælles præsentation af de to emner til
Landsforeningen Kystens landsstævne 26.-29. juli i
2012 på Bragdøya. På Bragdøya, der ligger lige uden
for Kristiansand by, har man saltet fisk, og for en del
år siden etablerede en lokal gruppe et kystkulturcenter med tilhørende værft –
www.bragdoya.no
Bragdøya er bestemt et
besøg værd, hvis man skal
til Norge og sejler med
færge fra Hirtshals.

Foto: Steen Sørensen
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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
Freddy i gang med at starte Skagens-motoren.
Foto: Steen Sørensen

Aktiviteter
I uge 26 og 27 vil bådelagene sejle ture med foreningens medlemmer. Når det er sejlvejr, og der er
mandskab til at sejle, bliver der stillet et skilt ud ved
havbådehuset, hvor der informeres om, at der sejles
den dag. Det er også planen at sejle andre dage, og
dér vil skiltet også blive sat ud.
Der er stadig planer om et strandmarked lørdag 13.
august – og bådelagene vil meget gerne have forslag
til aktiviteter, der har det maritime i centrum.

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!

Nordvest i havbådebyggeriet. Foto: Pipsen

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

Kalender
Lørdag 4. juni kl. 10-15: Åbent hus.
Uge 26 og 27: Bådelagene sejler med
foreningens medlemmer, når vejret er til det.
Lørdag 2. juli kl. 10-15: Åbent hus.
Lørdag 6. august kl. 10-15: Åbent hus.
Lørdag 13. august: Strandmarked (?)
Lørdag 13. august kl. 18: Sommerfest i havbådehuset for medlemmer. Rent praktisk
bestiller vi mad udefra – pris oplyses senere.
Tilmelding til Pipsen på 2070 0870 eller
pipsen@havbaade.dk senest 1. august.
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