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Ny båd til Thorupstrand
I værftet arbejdes der med nybygningen på fuld 
kraft. Da de fleste af bundstokkene var kom-
met i – dem der kunne passes til og sættes i for 
skabelonerne – blev de næste seks bordgange 
sat i, så nu har båden 20 bordgange, som er det 
antal, der skal være. Skabelonerne blev taget ud 
og hængt op og gemt til næste nybygning.

Næste store skridt er at få tilpasset oplæn-
gerne, dvs. den del af spanterne, som går fra 
bundstokkene op langs siden til dækket. Der 
er, som nævnt i sidste medlemsnyt, 30 span-
ter i nybygningen. Oplængerne laves ligesom 
bundstokkene, køl og stævne af facongroet 
dansk eg, så de bliver stærke nok sammen med 
bundstokkene til at tage imod de kræfter, der 
slippes løs, når båden lander på revlen. Mellem 

spanterne og bordene males med trætjære for 
at forhindre råd. 

Bordene er spændt sammen med rustfri 
bolte, men bundstokke og oplængere skrues 
sammen med bordene med kraftige, rustfrie 
skruer. Sideløbende med arbejdet i værftet 
bliver der arbejdet med stabiliteten, styrehus og 
motor for at få de mest optimale løsninger.

Mens bygningen af båden foregår, kan vi 
desværre ikke modtage besøgende i værftet 
uden forudgående aftale. Men der er stadig 
åbent den første lørdag i måneden samt på 
andre udvalgte tidspunkter – se vores hjem-
meside www.havbaade.dk. Værft og havbå-
dehus er åbne hele skoleferien fra lørdag 25. 
juni til og med søndag 7. august alle dage 
kl. 10-16.

Skarreklit tilbage i Lildstrand med de nyrenoverede huse i baggrunden. Foto: Pipsen
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Lildstrand/Skarreklit
I april blev vejret godt med rolige vindforhold, 
så bådelaget kunne sejle Skarreklit fra Vorupør 
til Lild for at lede efter den gamle blok. Det tog 
lidt tid at finde blokken, og imellem eftersøg-
ningerne overnattede Skarreklit i Thorupstrand. 
Tiden op til havde bådelaget brugt på at sætte 
husene ved landingspladsen i stand, og stande-
ren blev rejst op igen og støbt fast på stranden. 
Midt i april lykkedes det at finde den gamle 
blok og slæbe den i land. 

30. april kom den nye flydeblok på plads, 
og Skarreklit blev hebet op på stranden. 

Dejligt at opleve, at Skarreklit endelig »kom 
hjem«. Efterfølgende blev wiren fra blokken 
og udefter – »pølsen« – skiftet. Bådelaget har 
i dag omkring 30 medlemmer, og der er plads 
til mange flere! ☺

Jammerbugt i balance
Veluxprojektet Jammerbugt i balance star-
tede officielt 1. maj, men fra 8. til 10. april 
var projektet og Han Herred Havbåde vært 
ved et internationalt Slow Fish-arrangement, 
der blev afholdt dels i Thorupstrand og dels 
i Slettestrand. Der kom folk fra hele Europa, 
og foruden at se og høre om fiskeriet her fra 
kysten, og de udfordringer der er, så blev der 
diskuteret akvakultur og privatisering af kvo-
ter. I begyndelsen af maj kom de fire biologer 
fra DTU Aqua, der er tilknyttet projektet som 
konsulenter, til Thorupstrand, hvor de også 
fik sig en snak med nogle af fiskerne. Biolo-
gerne skal dels lave side-scan- undersøgelser, 
hvor havbunden i udvalgte områder undersø-
ges, og dels skal de med nogle af bådene ud at 
fiske.

Tyvende og sidste bordgang på nybygningen er oppe. Foto: Pipsen

Skarreklit arbejder på at finde blokken. Foto: Skarreklitlaget
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Hebron
Til DTU Aquas side-scan-undersøgelser er det 
oplagt at anvende Hebron, og derfor har værftet 
været i gang med at gøre den klar til syn. Des-
uden har værftet entreret med Elbo-laget, der 
har malet Hebron. Fotograf Jan-Robert Jore vil 
også bruge Hebron, når han skal ud at filme det 
fiskeri, der foregår fra Thorupstrand.  

Generalforsamling
Vi havde en velbesøgt generalforsamling 21. maj, 
hvor der også var stor diskussionslyst. I forlæn-
gelse af bestyrelsens beretning fortalte bådela-
gene om det, der er sket hos dem i det forløbne 
år, ligesom Peter fortalte fra værftet. Det er en 
god lejlighed til at blive opdateret og få et indblik 
i foreningens »liv«. Medlemsskaren er i løbet 
af 2015 vokset, og flere af de nye medlemmer er 
også blevet medlem af et af bådelagene. 

Arbejdsdag m.m.
På arbejdsdagen 28. maj blev spilhuset malet, 
der blev fjernet ukrudt rundt om havbådehuset 

og langs værftets vestfacade, der blev ryddet 
op i redningshuset, og flagbøjerne blev sat i 
system, spånsilo-dørene mod øst blev malet 
ultramarinblå m.m. Alle de andre døre har Jam-
merbugt Kommune været behjælpelig med at få 
malet, så de fremstår flotte blå igen. 

Førstehjælpskurset kom efter lidt start-
vanskeligheder godt i gang med 14 deltagere. 
Radiokurset har vi måtte udsætte, da der var for 
få tilmeldte.

Sommerfesten 28. maj måtte aflyses, da der 
var for få, der kunne deltage. Men i stedet bliver 
der sommerfest lørdag 27. august kl. 18. Pris 250 
kr. Tilmelding til pipsen@havbaade.dk senest 
15. august – og jo før jo bedre! ☺

Kalender
• Lørdag 4. juni Åbent kl. 10-15
• Fra lørdag 25. juni til og med  

søndag 7. august Åbent alle dage kl. 10-16
• Alle tirsdage i juli kl. 20  

»Sange ved havet« ved Havbådehuset
• Lørdag 27. august kl. 18 Sommerfest  

– husk tilmelding!

Elbolaget i gang med at male Hebron. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Bestyrelsesformand 
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, 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
René Bliksted Larsen, telefon 53 54 19 65, rbliksted@hotmail.com

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum, 9460 Brovst, 
telefon 29 12 99 81, vagnogbirthe1@live.dk

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, Rønbjergvej 198, 9681 Ranum, 
telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, Stagstedvej 54, 9460 Brovst,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Irwin Andersen, Udholmvej 45, 9460 Brovst, 
telefon 98 73 87 51, irwin@mail.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 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 | www.billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave  

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

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Peter er ved at sætte sidste bordgang op i bagbords side. 

Foto: Pipsen

Torben er ved at gøre klar til de sidste bundstokke.  

Foto: Pipsen


