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Nordvest
I løbet af december blev Nordvest klar 
til at komme ud af værftet. Bådelaget fik 
malet skibet og brugte en weekend på at 
svejse rustfrit gelænder over lønningen 
som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Nu er der jo snart en tradition for, at vej-
ret er flot, når der er større arrangementer i 
havbåderegi! Der var godt nok ikke tale om 
en rigtig søsætning i denne omgang, men 
vinteren viste sig fra sin fineste side med 
en flot solopgang i klart vejr. Den kolde 
vind afslørede dog, at vi var i december 
måned.

Nordvest blev først hebet helt ned til 
spilhuset, for i samme omgang skulle Skar-
reklit flyttes fra sin plads ved rednings-
stationen og over i værftet.

Alt forløb planmæssigt, og da Skarreklit 
i første omgang var blevet sat lige uden for 
værftet, blev Nordvest hebet tilbage mod 
værftet igen. Til sidst kom Skarreklit helt 

ind, mens Nordvest blev sat så tæt på por-
ten som muligt.

Endnu mangler der lidt småting, bl.a. 
skal rækværket rundt langs hækken laves 
færdigt, inden Nordvest kan komme på 
prøvesejlads. Når vejret bliver lidt varmere 
igen, indbydes til fejring af færdiggørelsen 
af Nordvest.

Skarreklit
Skarreklit er ligesom Nordvest bygget i 
1962 – men i Stenbjerg af bådebygger Chr. 
Bonde til fisker Richard Pedersen, Lild-
strand. Dengang hed den H.S. Vendelboe. 
Omkring fem år senere blev den solgt til 
Aalbæk, og i 1972 blev den solgt til Tho-
rupstrand, hvor den fiskede, indtil den fik 
ophugningsstøtte i 2003.

Skarreklit er både længere og bredere 
end Nordvest, og den stikker dybere og 
kræver dermed mere vand at flyde på.

Skarreklit er oprindelig bygget med 

Nordvest på stranden. Foto: Pipsen
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rund hæk, men blev i 1987 kraftigt ombyg-
get. Her fik den ny agterstævn, delvis ny 
bund og en ny, kortere hæk af aluminium. 
På det tidspunkt var grænsen for fartøjer, 
der måtte drive frit fiskeri, 12 meter, og 
derfor ønskede man afkorte skibet til un-
der de 12 meter. Desuden fik Skarreklit en 
ny forbak af aluminium. I 1995 fik skibet 
nyt styrehus – også af aluminium – og 
forlukaf’et blev nedlagt, fordi mandskabs-
lukaf’et blev flyttet agterud.

Når Skarreklit bliver færdig, skal den for-
trinsvis sejle fra Lildstrand. Der er allerede 
dannet et lokalt bådelag, som Skarreklit 
bliver overdraget til, og interesserede kan 
henvende sig til Per Røpke (se kontakt-
information på side 4 her i Medlemsnyt).

Efter Skarreklit er kommet ind i værftet, 
er forstævnen allerede blevet skiftet, og der 
er skåret 11 bordgange af – fra kølen og op 

– samt en del af bundstokkene. Desuden 
er dækket fjernet. Torben og Cecilie er gået 
i gang med at klæde den op igen, og de nye 
kølbord er sat fast på begge sider af kølen.

Presse
Lige før jul havde dagbladet NORDJYSKE 
i sin Jammerbugt-sektion en omtale af, at 
Nordvest var kommet ud af værftet, og fre-
dag 6. januar havde samme avis en meget 

Skarreklit. Foto: Pipsen

Skarreklit skilt ad. Foto: Pipsen
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flot artikel om vores bådebyggerlærling 
Cecilie: »Fra stenbro til læretid ved haw« 
(læs artiklen på kortlink.dk/adpp). Det re-
sulterede bl.a. i, at TV2/Nord den følgende 
uge kom for at filme og interviewe Cecilie 
en hel dag. Hvornår denne udsendelse 
kommer, véd vi desværre ikke endnu (men 
følg med på TV2/Nords hjemmeside).

Lidt status
Når man ser tilbage, må man sige, at der er 
sket meget i løbet af de fire år, Han Herred 
Havbåde har eksisteret.

Der er tre nybyggede både på stranden 
foruden Peter Madsbølls egen pram, lyst-
fiskerbåden Nordsøen fra Thorupstrand, 
der er på vinterophold, samt Hebron, der 
er købt sammen med Thorupstrand Kyst-
fiskerlaug.

Der er et nyrenoveret spilanlæg og spil-
hus, der er bygget og indrettet et moderne 
bådebyggeri, og der bygget et havbådehus 
med velfærdsfaciliteter, kontorer og for-
midlings-/undervisningsrum.

Vi er nu fem fuldtidsansatte inklusive 
vores bådebyggerlærling, og vi søger efter 
en til to lærlinge, der har lyst til at blive 
havbådebyggere.

Der er mange frivillige tilknyttet projek-
tet – ikke mindst bådelagsmedlemmerne, 
der foruden at tage vare på bådene fisker 
flittigt. Medlemstallet i foreningen er oppe 
på omkring 400.

I sommerperioden kommer der utro-
ligt mange gæster forbi såvel værftet som 
havbådehuset – ja, der kommer også en del 
i vinterperioden. 

Mange kommer flere gange for at følge 
med i byggeriet af bådene. Der har været 
en del besøg bl.a. fra Holland, Tyskland og 
England, hvor folk har speciel interesse i 
bådebyggerhåndværket og de traditionelle 
fartøjer.

Havbådene var med i DR1’s udsendelses-
række »Danmark kyst til kyst«, og projek-

tet er i det hele taget blevet omtalt mange 
forskellige steder, hvilket vi har kunnet 
mærke på den opmærksomhed, der har 
været. Og det er jo dejligt, at havbådene 
kan være til gavn og glæde for rigtig mange 
mennesker.

Medlemskontingent
Kontingentet for 2012 er uændret 150 kr. 
for enkeltpersoner og 200 kr. for par/fami-
lie. Beløbene er inkl. moms. Beløbet kan 
indbetales direkte til foreningens konto i 
Klim Sparekasse: reg.nr. 9135 kontonum-
mer 0000095133 – eller via netbank på:  
+73 +85934503.

Jammerbugt bådelag på vej til fiskeri. Foto: Pipsen

Bådelaget hjem fra fiskeri. 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, 9690 Fjerritslev 

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 

Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13  
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 alle-
rede 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

www.havbaade.dk

Der bliver ikke automatisk udsendt giro-
kort, men hvis man skal bruge et sådant, 
så mail til pipsen@havbaade.dk

Mail også meget gerne, hvis man ikke 
længere ønsker at være medlem af forenin-
gen.

Medlemskontingent betales inden  
1. marts 2012.

Mailadresse
Det er meget vigtigt, at vi har mailadres-
ser på alle medlemmer, der har en sådan. 
Så hvis du ikke modtager Medlemsnyt pr. 
mail, så give lige besked til Pipsen.

Kalender
Lørdag 28. januar kl. 10.00 i havbådehuset: 
Generalforsamling i Jammerbugt Bådelag. Se 
indkaldelse på www.havbaade.dk under Kalender. 
Alle er velkomne, og der er tilmeldingsfrist senest 
23. januar.

Mandag 6. februar kl. 19.00 i værftet: 
Alle interesserede indbydes til en aften med esse-
smedning. Freddy vil vise, hvordan esse-smedning 
foregår, og hvis der viser sig at være interesse for det, 
vil man kunne mødes flere aftener efter nærmere 
aftale.

Mandag 12. marts kl. 19.00 i havbådehuset: 
Foredrag om linoliemaling m.m. Arkitekt Søren 
Vadstrup, Center for Bygningsbevaring i Raadvad, 
holder foredrag om bl.a. brug af linoliemaling. Alle 
er velkomne. Mere information kommer på hjem-
mesiden.

Lørdag 17. marts i havbådehuset: 
LAG Jammerbugt-Vesthimmerland afholder sin 
årlige generalforsamling. Alle er velkomne. Mere 
information på hjemmesiden www.lag-jammerbugt-
vesthimmerland.dk


