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Med et anker, der blev trukket efter Jammerbugt, 
lykkedes det at fange robben, og Nico var i vandet 
flere gange og fik klargjort de forskellige ender, der 
skulle bruges til at trække den inderste del af robben 
op i Jammerbugt. Øjet på blokken blev repareret, og 
ved hjælp af tre store, orange gajer, der kunne holde 
blokken nogenlunde flydende, blev den trukket ud til 
Jammerbugt, så den igen kunne fæstnes til robben og 
blive lagt på plads. 
Så først på eftermiddagen var aktionen tilendebragt 
med held, og spillet fungerer igen. Ejler Winkel sør-
gede for, at der var forplejning til alle. Alt foregik 
uden uheld og lige efter bogen, så det var en god 
dag, der viste, at når det gælder, kan foreningens 
medlemmer og ansatte stå sammen og løse en ret 
kompliceret opgave. 
Alle skal have en stor tak for deres indsats! 

Blokken kom i land 
Torsdag 15. september kom »blokken i land«. Blok-
ken er den skive, som wirerne går ud omkring, og 
det var et øje på denne – hvor robben (svær wire), 
kæder og anker er gjort fast i – der var blevet det 
svage punkt, og som var bristet. 
Da det blev opdaget, at der var noget galt, valgte 
man at trække hele blokken ind. Heldigvis blev der 
lovet godt vejr den følgende søndag, og over 20 
mænd og kvinder fra bådelagene, fra værftet og an-
dre hjælpsomme mødtes kl. 7 til morgenmad. 
Med to traktorer lykkedes det at sætte både Elbo og 
Jammerbugt i vandet. Jammerbugt var bemandet 
med seks-syv mand, og herfra styrede Kristian Kragh 
og Peter Madsbøll slagets gang. Imens styrede Freddy 
Nielsen tropperne på land. På Elbo sejlede Kim med 
yderligere to mand og Nico Pedersen i dykkerudstyr. 

Nico går over på Jammerbugt. Foto: Susanne Knudsen 

Elbo trækkes ud. Foto: Susanne Knudsen 
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Visionsdag  
lørdag 12. november kl. 9-15 
Bestyrelsen har besluttet at invitere medlemmerne til 
en visionsdag i november. Her kan man høre om 
Han Herred Havbådes konstruktion, hvordan det 
oprindelig var tænkt, og hvordan det har udviklet sig 
i de fire år, der er gået siden starten. 

På dagen er alle velkomne til at komme med idéer til, 
hvilke muligheder der er for at udvikle, hvilke akti-
viteter der kan satses på m.v. Der vil blive indlæg fra 
medarbejderne, bestyrelsen, bådelagene og folk ude-
fra, så vi kan få inspiration til det videre arbejde. 
Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med til-
melding senest 7. november til pipsen@havbaade.dk 

Blokken trækkes ud.  
Foto: Susanne Knudsen 
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Åbent i efterårsferien (uge 42) 
I lighed med sommerferien er det besluttet, at havbå-
dehuset og værftet er åbent for besøgende i efterårs-
ferien fra lørdag 15. til og med søndag 23. oktober – 
alle dage kl. 10-16. 
Til gengæld er der lukket både i havbådehus og 
værft fra mandag 10. til og med onsdag 12. oktober, 
idet alle medarbejdere skal til Kristiansand i Norge i 
forbindelse med Interregprojektet Fremtidskyster. 
Her skal vi besøge Bragdøya, der er et kystkultur-
center, hvor man har ansvar for mange bevarings-
værdige både. Der er ansat bådebyggere, og mange 
frivillige deltager i arbejdet. Bl.a. skal vi have de-
monstreret, hvordan man klinker med trænagler.  
Læs om Bragdøya på: http://www.bragdoya.no/ 

Nordvest 
Dækket er nu lagt i Nordvest, og alle støtterne til 
skanseklædningen er sat op. Motoren er så godt som 
installeret, og roret er også sat op. Lasten og for-
lukaf’et er næsten apteret færdig med bænke. Efter-
følgende skal der laves styrehus, mast osv.  

Peter i gang med  
at lægge dækket.  
Foto: Pipsen 

Peter i gang med  
motorruffet.  
Foto: Pipsen 

Torben i gang med at sætte en støtte op. Foto: Pipsen 
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Foreningen 

Han Herred Havbåde 
 
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50 
thomas@havbaade.dk 
 
Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev, 
telefon 99 20 40 14 
 
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 
 
Kontaktperson Lild Strand 
Per Røpke, Sandnæshagevej 16, Lild Strand, 
7741 Frøstrup 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 
allerede har oplyst din mailadresse. 

havbaade.dkhavbaade.dk’s rredaktion 
 

Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk 
Layout: Ejgil Bodilsen • ejgil@bodilsentekst.dk 
Webmaster: Mattias Bodilsen • Billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores 
hjemmeside www.havbaade.dk 
Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden. 

Tak for støtten 
I juni fik Elbolaget bevilget 40.000 kr. fra Sparekas-
sen Vendsyssels Fond, Brovst, hvilket vi hermed tak-
ker og kvitterer for med nedenstående klip. 

Efterlysning 
I slutningen af sommeren fik vi stjå-
let tre kroge. Krogene, der er af rust-
frit stål, har Freddy lavet, så vi har 
mulighed for at sætte døre og porte 
på krog. Så hvis nogen ser disse kro-
ge, må de meget gerne give os et 
praj. De er blevet flået ud af yder-
murene, ligesom øsknen er blevet 
skruet ud af dørbladet. Krogene er i 
to længder – og de kan købes på 
bestilling! 

Kalender 
Åbent lørdag 1. oktober kl. 10-15. 
Havbådehus og værft er lukket 10.-12. oktober. 
Åbent i efterårsferien (uge 42)  
hver dag kl. 10-16. 
Åbent lørdag 5. november kl. 10-15. 
Visionsdag lørdag 12. november kl. 9-15 
(tilmelding til Pipsen senest 7. november  
– kontaktoplysninger i spalten overfor). 


