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Værftet
De sidste måneder har værftets folk været på 
Gjøl, hvor den sidste planke blev sat i i slutnin-
gen af februar. Nu er der en del arbejde, som de 
frivillige i lauget skal lave, og så må vi se, om 
Han Herred Havbådes bådebyggere skal tilbage 
for at lave noget mere. 

Mikkel Ussing Lynge, som sidste år var 
”arbejdsmand” på værftet, startede på Teknisk 

Skole i Hillerød i efteråret, for at tage grund-
forløbet på bådebyggerlinjen. Han blev i januar 
ansat som værftets fjerde lærling. Mikkel var 
sidste år med til at arbejde på kystbåden, der er 
i værftet, og efter skoleopholdet kom han med 
til Gjøl, så han også kunne prøve kræfter med 
kravelbygning.

I begyndelsen af februar kom Maagen fra 
Vorupør. Der skulle bl.a. skiftes nogle planker i 
bagbordsside, som Torben og Mikkel klarede.

UNESCO
De sidste 4 år har en tværnordisk gruppe 
arbejdet på en ansøgning til UNESCOs repræ-
sentative liste over menneskehedens imma-
terielle kulturarv. Ønsket er at få de nordiske 
klinkbådstraditioner optaget på listen. Det er 
Forbundet Kysten i Norge, der har været primus 

Torben og Mikkel sætter nye planker i Maagen. Foto: Pipsen

Den sidste planke sættes i Gølbåden. Foto: Pipsen
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motor i arbejdet. Her fra Danmark dannede 
vi en lille gruppe bestående af Søren Nielsen, 
Vikingeskibsmuseet, Merete Ettrup, Træskibs-
sammenslutningen og Pipsen fra Han Herred 
Havbåde.

Da vi startede arbejdet i begyndelsen af 2015, 
havde ingen forestillet sig, at processen ville 
trække så langt ud, men lige nu lægges der sid-
ste hånd på ansøgningen.

For at kunne komme på listen, var det nød-
vendigt at komme på det respektive lands 
fortegnelse over immateriel kulturarv, og det 
krævede en del ressourcer at få Danmark til at 
begynde dette arbejde. Det lykkedes, og nor-
diske klinkbådstraditioner blev repræsenteret 
her: https://bit.ly/2HmMynV

Den bærende idé har været at få UNESCO’s 
anerkendelse af vores allesammens arbejde 
med at varetage den levende kulturarv om-
kring de klinkbyggede både. Det er ikke bare 
bådebyggerens arbejde og viden, der er også 
al den viden, der er omkring vedligeholdelse 
og sejlads med den klinkbyggede båd, der er 
i centrum her. Målet er at få styrket arbejdet 
både politisk, så flere kan forstå vigtigheden 

af at tage vare på klinkbådstraditionerne, men 
også konkret i forhold til fondsansøgninger 
mv. Allerede nu oplever man i miljøet, at der 
er kommet øget fokus på klinkbådstraditio-
nen, og at man fra flere steder følger tæt med 
i arbejdet med nominationen. Et ”stempel” 
fra UNESCO sætter ikke bare ord på det, der 
rent faktisk allerede gøres i vores daglige 
arbejde med bådene, det giver også idéer til 
nye tiltag, som styrker interessen i sejladsen, 
i håndværkene, i bådene mv. Norge, Sverige, 
Island, Finland, Åland, Danmark og Færøerne 
er med i ansøgningen, og det er den første fæl-
lesnordiske ansøgning vedrørende immateriel 
kulturarv.

Ansøgningen indleveres efter planen ultimo 
marts, og så går der et års tid, før vi ved, om de 
nordiske klinkbådstraditioner kommer på listen.

Kontingent
Det er ved at være tid til at forny det årlige med-
lemskab af Han Herred Havbåde. Det koster 
fortsat 150 kr. for enkeltpersoner, 200 kr. for 
par/familie pr. år og 1.000 kr. for virksom heder/

Lavvande i Slettestrand, hvor Elbo lander på revlen. Foto: Karsten Bindslev
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foreninger. Beløbet kan indbetales direkte 
til foreningens konto i Klim Sparekasse, reg.
nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til 
netbank på: +73 <85934503>. Kontingentet skal 
være betalt inden udgangen af marts måned, og 
det skal være betalt, hvis man ønsker stemme-
ret på generalforsamlingen. 

Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte medlem-
skabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, så vil vi 
meget gerne modtage en mail, så I kan slettes af 
listen. Send mailen til info@havbaade.dk.

Generalforsamlingen i Han Herred  
Havbåde afholdes i år lørdag 27. april fra kl. 14  
i Havbådehuset. 

Påskeudstilling
Påskeudstillingen i Havbådehuset genopstår i 
år, efter der ikke var udstilling sidste år. Navnet 
er blevet Kunst ved Kysten, og der er kommet 
nye kræfter til at tage over. 15-20 forskellige 
kunstnere vil udstille, og udstillingen har åbent 
fra skærtorsdag til og med 2. påskedag fra kl. 
10-17. Entréen er 20 kr. Ferniseringen er skær-

torsdag kl. 10, hvor borgmester Mogens Gade vil 
holde tale. Værftet er også åbent i påskehellig-
dagene. Man kan følge med på Facebooksiden: 
www.facebook.com/KunstvedKysten 
 
 
 
 
 
Kalender
Lørdag 6. april 2019 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Torsdag 18. til mandag 22. april 2019 kl. 10-17  
Kunst ved havet i Havbådehuset  
og åbent i værftet

Lørdag 27. april 2019 kl. 14  
Generalforsamling i Havbådehuset

Lørdag 4. maj 2019 kl. 11-15 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 1. juni 2019 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Torben og Thøge gør klar til at sætte skrue og skrueaksel retur i Maagen. 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, petermadsboll@icloud.com 

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, skarreklit@hotmail.com

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, telefon 29 12 99 81, vagnogbirthe1@live.dk

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

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

Anna af Slettestrand Bådelag 
Irwin Andersen, telefon 98 23 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.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 

Layout og webmaster 
Bodilsen tekst & foto | www.bodilsen.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

En flot stor stenbiderhun. Foto: Karsten Bindslev

Der var stort presseopbud, da den sidste planke blev sat i 
Gølbåden. Foto: Pipsen


