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Første spadestik til nyt havbådebyggeri 10. august 2009: Lise Emborg har søsat det femte skib. Foto: Pipsen

Kommune, Tine Bilgram, Hjortdal BeboerFørste spadestik på det kommende byggeri i forening, og Tove Eriksen, Lildstrand, der
Slettestrand blev til søsætning af syv farvede hver søsatte et lille skib i en balje på den
kommende byggeplads.
papirskibe mandag 10. august.
Efter at Thomas Højrup havde budt velkom- Der mødte omkring 80 op, og efterfølgende
men, var det borgmester Mogens Gade, pro- blev der budt på sandwich med røget kulmule i redningshuset.
jektleder Karen Skou, Realdania, arkitekt
I begyndelsen af sommeren blev det gamle
Knud Johansen, Vilsbøll og Poulsen A/S,
Martin Rønne, Slettestrand Fiskeriforening, fiskehus og silderampen ryddet sammen
med en del af klitten mod vest.
Lise Emborg, Turistforum i Jammerbugt
Der arbejdes p.t. på de allersidste justeringer, men byggeriet forventes igangsat meget
snart.

Første spadestik

Al sandet er blevet sigtet, da klitterne viste sig at
gemme mange forskellige effekter. Bl.a. flere af de
håndspil, som man før i tiden trak bådene op med.
Foto: Pipsen
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I midten af juli var nedrivning af gamle huse og klar- Michael er i gang med at dreje en klode til Elbo.
Foto: Karsten Bindslev.
gøring af byggepladsen færdig. Foto: Pipsen

Åbent i sommerferien
I uge 30 samt i nogle af ferieweekenderne
holdt medlemmer af Han Herred Havbåde
åbent i redningshuset. Michael Handrup
kom med sin drejebænk for at dreje kloder
og koøjer. Steen Stenholm, Vagn Nielsen,

Anna Studsholt og Karsten Bindslev skiftedes
til at holde Michael ved selskab og snakke
med alle de folk, der kom forbi.
Det er dejligt at mærke den opbakning, der
er fra medlemmerne, og alle skal have mange tak for hjælpen.
Storsejlet til Elbo prøvesættes inde på stranden.
Foto: Karsten Bindslev.
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Elbo
Her i sommer er der kommet sejl til Elbo, og
det har været rigtig sjovt at prøve at sejle
den med sejl. Peter har høvlet en sprydstage
til, der passer til storsejlets højde. Sprydstagen har Skov- og Naturstyrelsen, Thy, givet.
Sejlet lidses til masten med en lidsline, og
skødet består foreløbig af to enkeltskårne
blokke, der føres ned til to blokke på hver
sin side af rorpinden. Det kræver fast kontrol med de to sider af skødet at bruge det på
den måde, når man skal gå over stag. Måske
skal der bare øvelse til, måske kan det rigges
mere snildt til.
Det er tydeligt, at Elbo er bygget til at kunne
sejle for sejl. Den tager straks fart, når der
kommer vind i sejlene, og den virker let på
roret – er let luvgerrig (går selv op i vinden),
som en sejler skal.
Balancen i sejlføringen med storsejl og fok
virker, som om det var en rigtig god idé at
genbruge placeringen af det gamle mastespor, der endnu findes i den gamle Elbo. Det
er endnu et eksempel på, at denne båd gemmer på værdifulde hemmeligheder fra vore
forfædres erfaringer med at sejle de gamle
havbåde.
Elbo bliver efter alt at dømme et dejligt skib
at sejle for sejl og en båd, hvor vi rigtig kan
komme til at nyde stilheden, når motoren
stoppes, og samtidig kraften i vinden, når
sejlene får lov at trække. Forude ligger det
spændende og dejlige sømandsarbejde med
at rigge det hele rigtigt til, få splejset, taklet
og tilpasset skøder, fald og lidsliner i
kunsthampetov, som er rart at arbejde med,
og at få rigget vant og stag i tjæret hampetov.
Elbo skal selvfølgelig fortsat kunne sejles
som motorbåd, og det er klart, at efter så
mange år uden de store sejldrevne både på
stranden, er det for mange en fremmed tanke at sætte sejl i stedet for motor. Men der er
ikke tvivl om, at som havsejler hører Elbo til
de sjoveste både, man kan tænke sig på kysten, når det er godt sejlvejr.
Elbo-laget har nu 17 betalende medlemmer,
men der er fortsat plads til flere.

Freddy og Peter i gang med en af de første oplængere
på Jammerbugt. Foto: Pipsen

Klinkning af en bundstok på Jammerbugt. Peter holder imod, mens Freddy klinker. Foto: Pipsen

der skal dannes et bådelag omkring Jammerbugt. Der er en del medlemmer, der allerede
har tilkendegivet, at de gerne vil være medlem af bådelaget, men alle er meget velkomne.
På mødet vil der blive fortalt om, hvilke erfaringer der allerede er fra Elbo-laget, og så er
det planen, at der dannes en arbejdsgruppe,
der vil arbejde videre, så der kan indkaldes
til en stiftende generalforsamling i laget i løbet af efteråret.
Jammerbugt er efterhånden så langt, at der
meget snart er brug for, at nogle vil begynde
at give den linolie og hjælpe Peter og Freddy
med diverse. Der er jo også mulighed for
netop nu at lære båden at kende fra grunden
og følge med i arbejdet med at få den gjort
færdig.
Peter og Freddy har fået sat de sidste bord på
Jammerbugt
Jammerbugt og er blevet færdige med bundLørdag 5. september kl. 14 indkaldes der til stokkene. Nu er tiden kommet til at lægge
møde om dannelse af bådelag omkring Jam- oplængere i, dvs. forlængelsen af bundstokmerbugt i redningshuset i Slettestrand.
kene op ad siderne. Jammerbugt fylder efterDet er efterhånden ved at være tiden, hvor hånden godt op i redningshuset.
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Bådelag i Lildstrand

Foreningen

Lørdag 30. maj blev der holdt stiftende generalforsamling i bådelaget i Lildstrand,
hvor der mødte omkring 20 interesserede
op. På mødet blev der valgt en bestyrelse. På
www.havbaade.dk under menupunktet
Skarreklit/Lildstrand kan man følge med i
lagets arbejde. Der er også stadig væk plads
til flere medlemmer.

Han Herred Havbåde

Medlemskab koster 150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for par. Det kan indbetales via giro +73 +85 93 45 03.
Pengene kan også overføres til Klim Sparekasse − registreringsnummer 9135 −
kontonummer 0000095133.
Husk i begge tilfælde at skrive navn og
adresse. Man kan også betale i redningshuset i Slettestrand.
Vi vil fortsat meget gerne have jeres mailadresser – så bliver medlemsnyt automatisk
mailet ud, ligesom man får nyheder og information om arrangementer, hvis man ønsker det.
Den enkleste måde at oplyse os mailadresser
på er ved at skrive en mail til Pipsen på
pipsen@havbaade.dk
Til medlemmer uden mailadresser bliver
medlemsnyt udsendt med post ca. to gange
om året. Men man er altid velkommen til at
hente et eksemplar i redningshuset.

Julefrokost

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
Medlemmer, kontingent
Bådebygger
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,
og mailadresser
Der er kommet mange nye medlemmer i lø- 7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk
bet af sommeren, men der er fortsat en del
Freddy L. Nielsen, telefon 23 28 36 61
tidligere medlemmer, der ikke har betalt
kontingent for 2009 endnu. Hvis man fort- Forsknings- og formidlingsmedarbejder
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen
sat ønsker medlemskab, skal det betales
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,
senest 15. september 2009.
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70
Medlemmer, der ikke har betalt til denne
pipsen@havbaade.dk
dato, bliver herefter slettet af listen. Man er
Kontaktpersoner Lild Strand
selvfølgelig stadig meget velkommen til at
følge med på hjemmesiden, hvor også med- Tove og Ole Eriksen, Rørslettevej 4, Lild Strand,
7741 Frøstrup, telefon 97 99 03 76
lemsnyt ligger.

Medlemskab af bådelag
Der er opstået lidt tvivl om betaling af medlemskab til bådelag og til foreningen. For at
blive medlem af et bådelag kræves det, at
man er medlem af Han Herred Havbåde og
har indbetalt kontingent her. Dernæst betaler man separat for at blive medlem af bådelaget.
Medlemsnyt for Han Herred Havbåde

Lørdag 5. december bliver der arrangeret julefrokost, så sæt allerede kryds i kalenderen nu.
Tilmelding i redningshuset eller til Pipsen på
20 70 08 70 eller pipsen@havbaade.dk
senest fredag 20. november.
Hvordan arrangement kommer til at foregå −
og hvor henne − er ikke helt klarlagt endnu.
Ligesom sidste år bliver der tale om i hvert fald
delvis egenfinansiering.

Kalenderen
Lørdag 05.09.2009 kl. 10-15: Åbent hus i redningshuset.
Lørdag 05.09.2009 kl. 14: Møde i redningshuset om dannelse af bådelag omkring Jammerbugt.
Tirsdag 15.09.2009: Sidste frist for indbetaling
af medlemskontingent for 2009 (herefter slettes

ikke-betalende medlemmer af maillisten).
Lørdag 03.10.2009 kl. 10-15: Åbent hus i redningshuset.
Lørdag 05.12.2009: Julefrokost – nærmere info
følger.
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