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Det nye byggeri med »Maagen« foran med sit nye styrhus og dækshus. Foto: Pipsen

Arbejdet på værftet
Hen over vinteren er der blevet arbejdet
med »Nordvest«. Der er nu sat 12 bordgange på. Der er skaret et stykke i både
forstævn og agterstævn, ligesom enkelte
bundstokke er blevet forstærket.
Lige p.t. ligger »Nordvest« stille, da alle er i
gang med at arbejde på »Maagen« fra
Vorupør. »Maagen« kom igen til Slettestrand i begyndelsen af december. Den blev
trukket helt op til værftet, fik taget styrhus
og master af og blev dækket ned med presenninger, så der kunne arbejdes på dækket
gennem vinteren.
For at kunne sejle med lystfiskere hele året,
skal der være mulighed for, at gæsterne kan
opholde sig inden døre i et opvarmet rum.
Derfor er der blevet lavet et dækshus
midtskibs i letmetal. Desuden er styrhuset af
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»Nordvest«.
Foto: Pipsen

træ udskiftet med et brugt også af metal.
Første opgave var at lægge nyt dæk i, mens
det nye (brugte) styrhus, der allerede ankom i november, blev gjort klar til at blive
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Cecilie og Torben er ved at tilpasse et bord i stævnen
af »Nordvest«. Foto: Thomas Højrup

taget ind i værftet. Al indmad og andet
overflødigt blev skåret fra og pillet ud af
det. Inde i værftet blev der arbejdet på
styrhuset, og samtidig blev dækhuset svejset
sammen. Styrhuset blev sandblæst udenfor,
inden det blevet taget ind igen for at blive
malet.
Begge huse er blevet isoleret, og efter de er
kommet ud på »Maagen«, er apteringen og
tilpasningen i gang. Samtidig er skibselektrikeren i gang med sit monteringsarbejde af alt det elektroniske udstyr.
Hen over vinteren har også »Nordsøen« fra
Thorupstrand været i Slettestrand. Denne
gang blev der ude agter udskiftet en række
jernklinker med rustfri bolte, ligesom
skruen blev flyttet længere agterud. Richard
Kristensen sejler i år med »Nordsøen« ud fra
Hanstholm Havn.

de allerede er taget i brug, men vi vil gerne
benytte lejligheden til at vise alle det flotte
resultat og de muligheder, det giver.
Forhåbentlig vil vejret være med os, så
»Elbo« og »Jammerbugt« kan sejle ture med
interesserede, og lagene kan fortælle om,
hvilke muligheder der er som medlem af et
bådelag.
I bådeværftet vil der blive arbejdet på
»Nordvest«, ligesom smedjen vil være i
gang. I redningshuset kan man se, hvordan
der bygges en snare – en klitmøllerjolle.
Aktiviteterne starter kl. 10 og varer ved hele
dagen. Kl. 14 bliver den officielle indvielse
holdt, hvor der vil være taler af repræsentanter fra fondene, Jammerbugt Kommunes borgmester mfl. Derefter vil der
være adgang til havbådehuset, hvor man
bl.a. kan se på arbejdet med rekonstruktionen af vragdelene af Pedersbækvraget, som omtales nedenfor.

»Pedersbæks vrag«

I slutningen af januar kom Morten Gøthche
fra Vikingeskibshallen i Roskilde til Slettestrand for at begynde rekonstruktionen af
de vragstykker, der drev ind på Klim Strand
tilbage i 1976.
Vraget anses for at være det eneste kendte
af en sandskude. Det karakteristiske er, at
bordene er pindet sammen med enebærnagler, hvilket man har gjort i Skagerrakregionen op til begyndelsen af 1800-årene.
Derefter brugte man jernklinker i bordene,
men fortsatte med enebærnagler i spanterne.
Det var Morten, der som studerende i sin tid
Indvielse i Slettestrand
Lørdag 30. april er valgt til den officielle målte vragstykkerne op. Ved opmålingen
indvielse af Han Herred Havbådes nye viste det sig, at der både var betydelige dele
faciliteter. Det er jo ingen hemmelighed, at af agterskibet og af forskibet bevaret, samt
at der i bagbords side var to hele bordgange
i fuld længde fra for til agter. Da der
samtidig blev fundet kølbord fra både
forskib og agterskib, burde det være muligt
at genskabe skrogformen ved at samle de
enkelte dele, ligesom man samler de
bevarede skår fra en ituslået krukke og kan
rekonstruere denne, hvis der er skår nok til
at finde krukkens form. Skrogformen bliver
genskabt i samarbejde med bådebygger
Peter Madsbøll.
Morten Gøthche har siden været på besøg
tre dage i marts, og han kommer igen i
Byggeriet for godt et halvt år siden. Foto: Pipsen
forbindelse med den officielle åbning af
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde
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Morten Gøthche og Mathilde Højrup i gang med
rekonstuktion af det største af vragstykkerne.
Foto: Thomas Højrup

Styrbords side af agterskibet er påbegyndt.
Foto: Pipsen

bådeværftet lørdag 30. april. Målet er at få
lavet en model af »Pedersbæks vrag« – som
fiskerne har kaldt det – i 1:10. Hvis det viser
sig, at der er tale om et fartøj, der kan lande
på stranden, er det planen, at skibet i 1:1
bliver bygget på havbådeværftet som skib
nr. 5. Skibet er ca. 11 meter langt. Arbejdet
med rekonstruktionen kan inden så længe
følges på www.havbaade.dk

Arbejdsdag

Duelighedskursus

Foredrag om nordjyske strandinger

Et fuldt hold er i gang med duelighedskursus i havbådehuset hver tirsdag
aften. Hvis der er interesse for det, vil der
blive oprettet endnu et hold til efteråret.
Kontakt allerede nu Nico Pedersen på
jetteognico@mail.dk eller mobil 40 51 08
23 for at blive skrevet op.
For at blive godkendt som bådfører på
foreningens både – og dermed have lov til at
sejle bådene – skal man gennemgå et kursus
i at sejle ud fra stranden og lande igen,
ligesom man skal have bestået et
duelighedskursus. Senest er der blevet godkendt tre bådførere til »Jammerbugt«.
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

Med de gode erfaringer fra arbejdsdagen i
december indbydes igen til arbejdsdag
lørdag 2. april kl. 10. Sidst blev der ryddet
op i redningshuset – og nu er tiden kommet
til alle arealerne uden for. Alle er velkomne.
Hvis vejret ikke er for koldt, skal vi også
gerne have malet spilhuset inden den
officielle indvielse 30. april.

Lørdag 2. april kl. 15 vil cand.mag. Mads
Kinch Clemmensen holde foredrag i
havbådehuset. Han vil fortælle om Nordjyllands strandingshistorie fra de ældste tider
og frem til i dag, både om de myter og sagn,
der omgiver stranding og forlis, om skibsvrag og store storme og selvfølgelig om
redningsvæsenet, specielt stationerne i Han
Herred.
En interessant vinkel er, hvor mange
strandinger der har været i området, hvad
de betød for lokalsamfundet dengang og nu
– og om man kan se spor i landskabet den
dag i dag.
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Kontingent

Foreningen

Ved udsendelsen af det seneste medlemsnyt
i januar pr. mail blev medlemmerne
opfordret til at indbetale kontingent via
netbank. Det har rigtig mange allerede
gjort, og det er dejligt at se den store opbakning til foreningen. Med dette medlemsnyt
bliver der med post sendt girokort ud til
dem, der endnu ikke har betalt.
Kontingentet bedes betalt inden 1. maj. Send
gerne en mail, hvis man ikke længere
ønsker at være medlem af foreningen. Send
også gerne oplysninger om mailadresse,
hvis vi ikke allerede har den, til
pipsen@havbaade.dk
Kontingentet for 2011 er uændret 150 kr.
for enkeltpersoner og 200 kr. for par/familie. Beløbene er inkl. moms. Beløbet kan
indbetales direkte til foreningens konto i
Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr.
0000095133 eller via giro til netbank på:
+73 <85934503>.

Han Herred Havbåde

Kalenderen
Lørdag 2. april: Arbejdsdag fra kl. 10 –
havbådeforeningen sørger for frokost.
Lørdag 2. april. Åbent hus kl. 10-15.
Lørdag 2. april kl. 15: Foredrag med cand. mag.
Mads Kinch Clemmensen om redningsvæsen og
strandinger i Jammerbugten. Foredraget er
gratis for medlemmer – for andre er prisen 30
kr.
Lørdag 9. april: Han Herred Havbåde deltager i
Kulturmessen, der foregår i Nordjyllands
Mediecenter i Aabybro kl. 11-17. I messen
deltager kommunens kulturelle foreninger.
Lørdag 30. april: Officiel indvielse af Han
Herred Havbåde. Se omtale andetsteds.
Lørdag 7. maj: Åbent hus kl. 10-15.
Lørdag 14. maj kl. 14: Generalforsamling i Han
Herred Havbåde – afholdes i havbådehuset. Se
dagsorden på hjemmesiden medio april.
I uge 26 og 27 er der så småt planer om
forskellige sejlaktiviteter med »Elbo« og
»Jammerbugt«. Der vil komme mere
information senere, hvis det lykkes.
Lørdag 13. august planlægger brugergruppen
et strandmarked, der afsluttes med sommerfest
for medlemmerne.
Medlemsnyt for 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
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!
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.
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