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Så er efteråret sat ind, og det har allerede både 
budt på storm og på stille solskinsvejr.  Her ved 
Slettestrand bliver stranden bredere og bredere. 
For hvert år lægges der flere meter på, og det be-
tyder, at wiren, som bådene trækkes i, skal være 
længere og længere, og dermed øges omkostnin-
gerne. Samtidig er spillet, der oprindeligt er fra 
en Grønlandstrawler, blevet noget slidt. Derfor er 
der nedsat en arbejdsgruppe og dannet et spillag, 
der skal se på forskellige løsninger. Planen er at 
få flyttet spilhuset ned, der hvor standeren er, og 
tilsvarende flytte standeren tættere på vandet. 
Det er et omfattende arbejde, der kræver mange 
ressourcer. Der skal både søges penge og tilladel-
ser hjem, men vi er optimistiske. Spillet er jo en 
helt afgørende del af landingspladsen.

Værftet
Torben og Mikkel har haft deres gang på Gjøl. 
Efter sommerferien har de været i gang med at 
kalfatre skroget, så de frivillige efterfølgende 

kan male det. Det er planen, at Gølbåden skal i 
vandet til næste forår.

Værftet har fået en opgave med at gøre et 
styrehus klar til den gamle kystbåd Nordklit 
af Thorupstrand, hvis styrehus brændte for et 
par år siden. Hen over efteråret venter lidt flere 
reparationsopgaver. Der er også ved at komme 
køljern på nybygningen.

Jammerbugt i Balance
I forbindelse med projektet Jammerbugt i 
Balance er der arbejdet på at sætte fokus på 
bomtrawlsfiskeriet i Skagerrak.  Det har givet 
en del mediedækning af Thorupstrand. Det er 
bl.a. blevet til en række små film på Euronews: 
www.euronews.com/2019/05/17/danish-fishe-
ries-take-back-control. Filmene er blevet set af 
mange, og i nærmeste fremtid kommer forhå-
bentlig en fotoreportage i den engelske avis The 
Guardian. Derudover er der blevet optaget en 
film af en dansk fotograf Klaus Thymann. I den 

Blokken skiftes. Foto: Karsten Bindslev
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forbindelse var det planen, at han, der også er 
dykker, sammen med en anden dykker skulle 
tage film af havbunden i Jammerbugt. Men 
desværre var vandet så uklart, at det ikke kunne 
lade sig gøre. Det var så uklart, at selv da de sad 
på bunden, kunne de ikke se den! De blev sejlet 
ud med Jammerbugt fra Slettestrand, og de fik 
også mulighed for at filme Kikani fra Thorup-
strand under snurrevodsfiskeri.

Kampen mod bomtrawlsfiskeriet førte også 
til en underskriftindsamling, og den mundede 

ud i, at 60 kystfartøjer fra Skagen, Hirtshals, 
Løkken, Thorupstrand og Hanstholm stod bag 
en besættelse af Fiskeripolitisk kontor i Uden-
rigsministeriet. Delegationen på omkring ti 
fiskere fik et møde dels med nogle af partiernes 
fiskeripolitiske ordførere og dels med fødevare-
minister Mogens Jensen. 

Rundvisninger
Der er stor opmærksomhed om Han Herred 
Havbåde, og det har bl.a. givet sig udslag i rigtig 
mange rundvisninger. Det er lige fra bussel-
skaber, private virksomheder, i anledning af 
en familiekomsammen, lokale foreninger og 
udenlandske rejseagenter for at nævne nogle. 
Det betyder en god positiv omtale, og rigtig 
mange besøgende pointerer hvor glade de er 
for, at havbådene tager vare på kulturhistorien. 
Rundvisningerne er en god måde at få fortalt 
lidt mere af historien, end man selv kan læse sig 
til i udstillingen. 

De lørdage, hvor der er åbent både i værft og i 
Havbådehuset, er også stadig godt besøgt.

Fiskernes aktion i København 28. august. Foto: Pipsen

Jammerbugt hibes ud med fotografer og dykkere ombord. 
Foto: Pipsen
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Duelighedskursus 
Vinterens kursus starter mandag 21. oktober 
kl. 19-21 i Havbådehuset. Henvendelse til Per 
Hansen på 29 93 96 28 eller virkelyst45@gmail.
com. Kurset afsluttes med en praktisk prøve til 
foråret.

Bæredygtighedsfestival
I uge 42 er Tranum, Slettestrand, Hjortdal, Klim 
og Thorupstrand gået sammen om at afvikle en 
bæredygtighedsfestival. I Havbådehuset afhol-
des råvaremarked tirsdag 15. oktober fra kl. 11-
17. Fra Thorupstrand er det fx muligt at komme 
med båden Nordsøen en tur omkring Bulbjerg, 
i pakhuset kan man lære at filetere fisk, og for 
børnene er der en quiz om bæredygtighed.

Programmet med de mange og meget va-
rierede tilbud kan downloades her: www.
visitjammerbugten.dk/sites/default/files/asp/
visitjammerbugten/pdf-filer/baeredygtigheds-
brochure_2019_low.pdf

Et link til hjemmesiden findes her: www.
visitjammerbugten.dk/sites/default/files/asp/

visitjammerbugten/pdf-filer/baeredygtigheds-
brochure_2019_low.pdf og til Facebook her: 
www.facebook.com/Baeredygtighedsfestival-
Slettestrand/events/

Kalender
Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 11-17 
Råvaremarked i Havbådehuset i forbindelse 
med bæredygtighedsfestivalen

Lørdag 2. november 2019 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 7. december 2019 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 4. januar 2020 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 1. februar 2020 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Tornby Bjergelav på rundvisning i Slettestrand. Foto: Karsten Bindslev
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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 
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, telefon  98 21 73 36 / 40 97 70 51, ejlerwinkel@mail.dk

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

Anna af Slettestrand Bådelag 
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifogelse@live.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

Styrhuset til Nordklit af Thorupstrand placeres i værftet. 
Foto: Pipsen

Sange ved havet, der finder sted tirsdage i juli måned 
afholdt sin 7. sæson i år. Foto: Ejgil Bodilsen


