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Skarreklit
Lige før påske blev Skarreklit hebet ud af 
værftet, hvor den nu står flot nymalet og får 
ordnet de sidste ting, inden den kan søsættes. 
Den er blevet meget, meget flot med sin ud-
faldende hæk. I forhold til da den oprindelige 
Skarreklit blev bygget i 1962, er der flere ting, 
der er lavet lidt anderledes i den nye udgave. 
Bl.a. er lasten blevet indrettet, så den kan 
bruges til lukaf, og det har betydet, at ruffet er 
blevet en del større. 

Skarreklit skal til Lild Strand, og i øjeblikket 
arbejdes der i Lild på at få sat spillet i stand. 
Der er forskellige udfordringer på stedet, 
fordi stranden efterhånden er meget smal. Til 
gengæld er det en fantastisk landingsplads, 
fordi der er så landdybt i modsætning til ved 
Slette, hvor kysten kontinuerligt lægger på, og 
revlerne kan volde nogle problemer.

Cecilie har lavet mast til Skarreklit.  Masten 
ligger i værftet og er ved at få overfladebehand-
ling, inden den sættes op.

Snarer – havpramme
Så snart Skarreklit var ude at værftet, blev 
der strakt køl og stævne til såvel en snare/
klitmøller jolle som en havpram. Det er pla-
nen, at der skal bygges to af hver her inden 
sommer, så hver af lagsbådene kan få en.

Det er noget helt andet for vores to lærlinge 
– og også for Torben, der er skibstømrer – at 
bygge den slags. Cecilie har dog et stykke 
tid været i gang med at bygge en havpram 
hjemme hos sig selv, så hun véd lidt om, hvad 
det drejer sig om. Peter har bygget en del 
havpramme gennem årene, og mange af dem 
fisker fra Nørre Vorupør.

Skarreklit – april 2013. Foto: Pipsen
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Cecilie er nu ved at tilpasse bundstokke i 
havprammen, der er klædt op med fem bord. 
I alt skal den have syv bord, men det er noget 
nemmere at stå og række ind over og tilpasse 
bundstokkene, så længe siderne ikke er så høje.

Både havprammen og snaren bygges af lærk 
på eg, dvs. klædningen er lærk, mens resten 
såsom køl, stævne og spanter er af eg.

Karlskrona og Risør
I løbet af foråret og sommeren vil Han Her-
red Havbåde være repræsenteret forskel-
lige steder. Allerede førstkommende lørdag 
27. april er det planen, at Elbo og Nordvest 
deltager i Løkken Småbådstræf, der er en 
fiskekon kurrence, som i år bliver afholdt for 
femte gang. Konkurrencen afvikles af gode 
grunde kun i godt vejr, så hold øje med  
www.smaabaadsfiskeri.dk, hvis nogen skulle 
have lyst til at kigge forbi Løkken. Der er 
reserve datoer i spil, hvis vejret ikke arter sig.

I begyndelsen af juli kører Cecilie, Pipsen 
og Thomas til Nordisk Kystkulturstævne i 
Karlskrona i Sverige. Her er det planen at tage 
en snare med på trailer, så der kan gøres lidt 
reklame for værftet. Desuden vil der være 
en lille udstilling om Han Herred Havbåde. 
Stævnet er det tredje i rækken af nordiske 
kystkulturstævner.

I juli måned har Jammerbugtlaget planlagt 
en sejltur Nordjylland Rundt. Planen er at 
sejle ud fra Slettestrand lørdag 13. juli og så 
sejle langs kysten til Thyborøn og videre ind 
gennem Limfjorden. Efter Hals er en afstik-
ker til Læsø en mulighed, inden Grenen 
rundes, og det går langs kysten tilbage til 
Slettestrand.  Hjemkomst efter planen tirs-
dag 23. juli. I forbindelse med sejlturen vil 
Jammerbugt også gøre opmærksom på Han 
Herred Havbåde.

Nordvestlaget har planer om at være et 
par uger i Limfjorden. At skulle sejle ud fra 
Slettestrand giver jo nogle udfordringer, da 

Cecilie er i gang med at tilpasse en bundstok i havprammen, mens Peter er i gang med snaren. I baggrunden er 

Christopher i gang med næste bord til snaren. Foto: Pipsen
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man er meget vejrafhængig, og løber vi ind 
i en blæsende periode, er der jo risiko for, at 
bådene slet ikke bliver brugt. På den måde 
er Limfjorden mere beskyttet, selv om den 
 bestemt også kan være barsk. Samtidig er der 
så også mulighed for at se noget helt andet, 
når man sejler i fjorden. Nordvest skal også 
efter planen besøge Skagen til Skagenfestiva-
len i begyndelsen af juli.

Fra 2. til 4. august er der træbådsfestival i 
Risør i Norge. I år er det 30-års jubilæum, og 
man forventer i den anledning rigtig mange 
skibe – se mere på http://trebatfestivalen.no 
Han Herred Havbåde har meldt Skarreklit til, 
så der skal prøves kræfter med turen over Ska-
gerrak. På dækket tages en snare med, som vil 
blive udstillet i et telt på kajen sammen med 
andre ting om Han Herred Havbåde. Sidste 

år var fire bådebyggerier fra Norge repræsen-
teret i Risør.

Påskeudstilling
Kunst Klim Kalkovn havde en fin udstilling 
i Havbådehuset i påskedagene. Både den og 
værftet havde mange besøgende. Mange be-
nyttede sig af, at billetten også gav mulighed 
for at besøge udstillingen på Hotel Klitrosen 
og Klim Kalkovn. Hen over sommeren er det 
planen at udstille akvareller fra kysten malet 
af Anna Studsholt, der selv har mange relatio-
ner til Slettestrand.

Generalforsamling
Lørdag 13. april var der generalforsamling 
i havbådeforeningen. 50 af medlemmerne 
mødte op, så der måtte hurtigt hentes ekstra 
borde og stole. Det er utrolig rart med sådan 
en opbakning!

Som noget nyt fortalte hver af formændene 
for bådelagene om årets gang. Elbo havde sid-
ste år torsdagssejladser, og laget håber på at få 
sejlet endnu mere i år. De vil også meget gerne 
lave forskellige arrangementer, så allerede nu 
er der planlagt sæsonstart, fællespisning til 
sommer samt julefrokost.

Elbo er kommet på Facebook, og det er også 
planen at lave nogle fælles klubaftener med de 
andre bådelag.

Jammerbugtlaget og Elbolaget søgte i 
fælles skab Veluxfonden sidste år og fik bevil-
get 125.000 kr. i støtte til indkøb af en firhjuls-
trukken traktor. Nu er lagene i gang med at 
finde den helt rigtige traktor, der passer til 
forholdene på stranden.

Jammerbugt har været brugt til rigtig 
mange fisketure, og Ejler Winkel fortalte bl.a., 
at når de sejler ud og er kommet over revlerne, 
så stoppes motoren, og besætningen synger  
»I østen stiger solen op«. En rigtig fin tradi-
tion. Som i de andre bådelag er der et godt 
fællesskab, ligesom det er tilfældet lagene 

Nordvestlaget har benyttet det gode vejr til at få kølhalet, så 

båden er klar til sommersæsonen. Laget er åbent for alle, 

der har lyst til at komme ud at sejle, fiske, dykke osv. – og 

jo flere medlemmer, jo mere kan Nordvest bruges. Kontakt 

Nico Pedersen på mobil 40 51 08 23. I sommerperioden 

sejles der hver onsdag aften kl. 19, hvis vejret er til det, og 

alle er velkomne til at kigge forbi. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 30 13 59 50 
thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158 - 162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70 pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13 skarreklit@hotmail.com 

Elbo Bådelag 
Jens Michael Pedersen 
mobil 40 50 81 56 jmp@ccaa.dk

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, Toftendamsvej 16, Svinkløv,
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 36 ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Nico Pedersen, Grønnestrandsvej 29, Andrup,
9690 Fjerritslev, telefon 40 51 08 23 jetteognico@mail.dk

Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige med-
lemmer, 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 modtager mail, selv om du 
allerede har oplyst din mailadresse.

havbaade.dk’s redaktion

Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk  
Layout og webmaster: 

Bodilsen tekst & foto | Billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores 

hjemmeside www.havbaade.dk 
Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden

Følg Han Herred Havbåde på

imellem, hvilket bl.a. viste sig, da der skulle 
skiftes hovedwire på spillet sidste år. Den 
planlagte sejltur til Norge sidste år måtte des-
værre aflyses, og derfor glæder Jammerbugt-
laget sig meget til den kommende tur Nord-
jylland Rundt.

Nordvestlaget mangler pensionister (!), 
fortalte Nico Pedersen ☺ Derfor bliver den 
fortrinsvis brugt i weekenderne, hvor med-
lemmerne har fri fra arbejde. Med i laget er tre 
socialpædagogiske opholdssteder, og de har 
haft nogle rigtig gode fisketure sidste år. Ons-
dag aften er fast sejladsdag i sommerperio-
den, og der er blevet uddannet flere bådførere, 
og flere lagsmedlemmer har også fået duelig-
hedsbevis. Nordvestlaget har også arrangeret 
dykkerkursus tidligere i år. 

Kraghs Fiskeriartikler
Tirsdag 14. maj kl. 19 holder Kraghs Fiskeri-
artikler åbent for Han Herred Havbåde. Kom 
og benyt dig af de gode tilbud på bl.a. fiske-
grej. Alle er velkomne. Der bydes på øl, kaffe 
og kage. Tilmelding til Nico på 40 51 08 23 
senest søndag 12. maj.

Kalender
Søsætning af Skarreklit er endnu ikke fastsat, 
men der sendes mail ud til medlemmerne,  
og datoen bliver lagt på www.havbaade.dk
 
Lørdag 4. maj er der åbent i værftet  
og Havbådehuset kl. 10 - 15.
 
Lørdag 1. juni er der åbent i værftet  
og Havbådehuset kl. 10 - 15.
 
I ugerne 27 til og med 32 er der åbent i værft 
og havbådehus kl. 10 - 16 alle ugens dage.


