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Byggeri 
I sidste halvdel af marts slap vinteren endelig sit tag, 
og murerne kunne komme videre med værftet. Hel-
digvis har murværket ikke taget skade af frosten. Der 
er kun ca. fem kvadratmeter, hvor det alleryderste lag 
af mørtlen har fået frost og skal skrabes af. Men efter 
vandskuring vil det være i orden igen. 
Efter påske gik tømrerne i gang med taget, og nu bli-
ver der arbejdet på højtryk. Murerne er derefter gået 
i gang med havbådehuset. Først blev der muret op i 
det sydvestre hjørne, hvor bl.a. de offentlige toiletter 
skal indrettes. 
Det allermest spændende var, da der skulle mures i 
limsten. Limstenene er samlet fra 13-14 forskellige 
huse i Klim, ved Gøttrup og Ullerup, i og ved Vust, på 
vestsiden af Lund Fjord samt i Frøstrup, Thorupstrand 
og Klim Strand. 
Stenene er savet på Bulbjerg, i Thorup Kløv og i Klim 
Bjerg, og mange af dem har allerede været brugt flere 
gange. Stenene er i forskellig størrelse og med spor 
fra de forskellige steder, hvor de har været anvendt, 
og disse spor bliver nu bevaret. 
Nogle af stenene er store, groft tilhugne sten, hvor 
man kan se sporene af den økse, der har været an-
vendt. De har typisk siddet længst nede i muren som 
sokkelsten. Andre har tydelige savspor. Mange har 
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Peter og Freddy har i vinter brugt en del tid på Maagen af Vorupør, der skulle rigges om til at sejle med lyst-
fiskere. Foto: Pipsen 

Maria har været med til at samle alle limstenene. 
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spor efter kalk eller maling, og enkelte har siddet ved 
et ildsted. Nogle af stenene fra vognhuset i Vust har et 
indridset tal på den flade side. Flere af disse sten bli-
ver muret ind i væggene på højkant, så man kan se 
tallet. Hvorfor de er nummereret, står hen i det uvis-
se, men måske er der nogen, der kan komme med en 
forklaring? 
Det er indermuren i det store rum i havbådehuset, 
der mures op i limsten, og stenene kommer til at stå, 
som de er – de bliver ikke kalket. Væggene bliver fire 
meter høje, og taget bæres af en svær tømmerkon-
struktion. 
Som tidsplanen ser ud nu, bliver bådeværftet færdigt 
inden sommerferien, mens havbådehuset bliver fær-

digt i slutningen af august. Samtidig er Jammerbugt 
Kommune ved at etablere cykelsti fra Hjortdal til Slet-
testrand, og hele parkeringspladsen bliver nyasfalte-
ret inden sommerferien. 
 
Jammerbugt 
Peter er færdig med at sætte hækstave i Jammerbugt, 
og motoren er så godt som installeret. Forlukafet er 
indrettet med kistebænke og bord. Der mangler fort-
sat motorruftaget og lønningsoverligger. Jammerbugt
-laget har fået tjæret den indvendig, de steder, hvor 
den skal have det, og bunden er blevet malet to gan-
ge. 
 

Bemærk den lange limsten med 
de tydelige spor af øksehuggene. 
Foto: Pipsen 

Limstenene har mange spor – på disse kan man tydelig se den gamle, gule kalk.  Foto: Pipsen 
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Duelighedskursus 
Den teoretiske eksamen til duelighedskurset er blevet 
afviklet, og langt de fleste af de 32, der startede på 
kurserne, gik også til eksamen, og alle bestod. Den 
praktiske del af prøven skal aflægges i en af Lim-
fjordsmuseets både i maj. 
Til efteråret vil vi desuden forsøge at arrangere kur-
sus i brug af VHF-radio. Interesserede kan allerede nu 
melde sig til Nico Pedersen på 40 51 08 23. 
Desuden bliver der holdt endnu et kursus i duelighed 
– tilmelding til Nico. 

Medlemskab for 2010 
Der er rigtig mange medlemmer, som allerede har 
betalt deres kontingent for 2010. Vi håber selvfølge-
lig, at endnu flere vil forny deres medlemskab. Prisen 
for at være medlem er den samme som sidste år – 
nemlig 150 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for par. 
Pengene kan indbetales via giro: +73 girokonto 
85 93 45 03. Pengene kan også overføres til Klim 
Sparekasse, registreringsnummer 9135, kontonum-
mer 000 00 95133. Husk i begge tilfælde at skrive 
navn og adresse. Man kan også betale i redningshuset 
i Slettestrand. 
 
Medlemskab af bådelag 
De medlemmer, der ønsker at være medlem af et af 
bådelagene, skal huske at betale medlemskab til både 
Han Herred Havbåde og til bådelaget.  
 
 

Tømrerne er i gang med dampspærre på værftet. 
Foto: Pipsen 

Peter sætter hækstave i Jammer-
bugt. Foto: Pipsen 

Generalforsamling 
Lørdag 8. maj kl. 15.00 indkaldes til ordinær  
generalforsamling på Sanden Bjerggaard, Slette-
strandvej 88, 9690 Fjerritslev. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens årsberetning 
3. Godkendelse af årsregnskab 
4. Forslag til vedtægtsændringer 
5. Fremlæggelse af budget for det kommende 

år 
6. Fastsættelse af medlemskontingent 
7. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i 

hænde senest 10 dage før mødet 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to 

suppleanter – på valg er Otto Kjær Larsen 
(stiller sin plads til rådighed), Søren A. Ni-
elsen (genopstiller) og Martin Rønne 
(genopstiller) 

9. Valg af revisor 
 
Forslaget til vedtægtsændringer kan læses på 
www.havbaade.dk 
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Der er oprettet en gruppe på Facebook, hvor medlem-
merne af foreningen og bådelagene kan fortælle om 
deres oplevelser og komme i forbindelse med hinan-
den. 
Der bliver også lagt videoklip ind - fx fra den dag, 
Maagen ankom til Slettestrand. 
 
 

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 
vagnogbirthe@hotmail.com  
 
Jammerbugt-bådelag 
Michael Handrup 
 
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 

havbaade.dkhavbaade.dk’s redaktion 
 

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. 

Jammerbugt agten fra ... 

… og fra stævnen. Foto: Pipsen 

Kalenderen 
Søndag 2. maj kl. 10-14 holder Elbolaget aktivi-
tetsdag. Laget giver kaffe og rundstykker, og alle 
er velkomne til at tage frokost med. Der bliver 
stillet grill op. Der vil blive mulighed for at sejle 
en tur med Elbo – hvis vejret tillader det. Alle er 
velkomne. 
Lørdag 8. maj kl. 15 holder Han Herred Havbåde 
generalforsamling på Sanden Bjerggaard, Slette-
strandvej 88, 9690 Fjerritslev.  
Lørdag 14. august holdes sommerfest for med-
lemmerne. Festen holdes i redningshuset. 
Lørdag 2. oktober kl. 15.30 kommer Mads Kinch 
Clemmensen og fortæller om strandinger og red-
ningsvæsen ved Jammerbugten i havbådehuset.  


