
www.havbaade.dk 

Medlemsnyt for Han Herred Havbåde November 2010 • 1 

Nordvest 
I slutningen af september, da signalmasten 
var færdig og værkstedet blevet indrettet, 
blev det tid for, at slidplankerne og de ne-
derste bord af Nordvest kunne tages af. 
Der er i første omgang taget otte bord af i 
hver side, så Nordvest ikke bliver for ledde-
løs og går ud af facon. Umiddelbart efter be-
gyndte de nye bord at blive sat på. 
Ved renoveringen af Nordvest kan man få et 
indblik i, hvordan det er muligt at skifte al-
ting ud i en klinkbygget båd. 
De fleste af spanterne, kølen og stævnene 
bliver bibeholdt, mens selve klædningen 
skiftes ud. 
De øverste bord er meget medtagne – og det 
er et klassisk eksempel på, at der er kommet 
regnvand ned ovenfra, fordi skandækket – 
det yderste af dækket – ikke har været tæt 
især omkring støtterne, der går op gennem 
dækket. 
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Nordvest set fra oven, hvor der er taget otte bord af i bagbords side. Foto: Pipsen 

Torben og Peter er ved at sætte et nykogt bord på 
Nordvest. Foto: Pipsen 
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Nordvest har stået på land i mange år, så det 
er ikke så mærkeligt, at det er sket. 
Værftet er blevet godkendt til at have to lær-
linge, og Cecilie Blomberg starter 1. decem-
ber. Cecilie har allerede taget forskolen på 
bådebyggerlinjen i Helsingør. Desuden er 
Torben Jensen ansat som svend. Torben er 
uddannet skibstømrer og har bl.a. arbejdet 
på Sæby og Strandby værfter.  
På grund af nyindretningen af værftet med 
en række maskiner, kraner m.v. har det væ-
ret nødvendigt at indskrænke den almindeli-
ge åbningstid. 
Alle er foreløbig velkomne tirsdag eftermid-
dage kl. 14-16 samt den første lørdag i må-
neden, dog ikke i januar. Når vi når lidt 
længere hen, er det planen, at vi kan invitere 
indenfor i værftet ad døren mod vest, så man 
se, hvor langt Nordvest er kommet. 
 
Jammerbugt 
I oktober var Freddy og Peter også færdige 
med at sætte Jammerbugts motor i igen, og 
10. oktober var det tid for endnu en prøve-
sejlads. Det gik heldigvis godt, og Jammer-
bugt har været ude at sejle nogle gange si-
den. 
Desværre er årstiden jo ikke den bedste. 
Men når vejret er til det, er der mulighed 
for, at laget kan komme ud at pilke torsk. 
Der er stadig plads til nye medlemmer i laget 
– man kan henvende sig til Niels Anton Jen-
sen (se bagsiden). 
 
Byggeriet 
Her hvor vinteren allerede står for døren, er 
havbådehuset så godt som færdigt. Der ude-
står lidt mangeludbedring fra håndværker-

Bådeværft og havbådehus i vinterens første sne. Foto: Pipsen 

Detaljer af tømmerkonstruktionen i havbådehusets 
store rum med tømmer og limsten. Foto: Pipsen 
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nes side, og efterfølgende skal trægulvene 
behandles. Facaderne bliver dog først malet 
hvide til foråret – endnu er der alt for meget 
fugt i dem. Derfor er det også besluttet, at 
den endelige indvielse kommer til at foregå 
lørdag 30. april 2011. På det tidspunkt skul-
le vinteren gerne være vel overstået og for-
året godt i gang. Vi satser på at gentage vej-
ret fra de to søsætninger, vi har haft, så der 
bliver mulighed for at sejle ture med Elbo og 
Jammerbugt. 
Havbådehuset er indrettet med et køkken/
frokoststue i nordøsthjørnet, hvor der også 
vil være mulighed for at holde mindre mø-
der. Her kan bådelagene fx holde deres be-
styrelsesmøder, da der her er lidt mere kom-
fortabelt end i den skurvogn, vi hidtil har 
haft. Bådelagene kan også mødes her før og 

efter sejlads. Køkkenet vil være åbent i ar-
bejdstiden. Udslagsloftet/skibshandelen vil 
også være åbent i den almindelige arbejds-
tid, og her kan man bl.a. få noget at vide om 
Han Herred Havbåde, om hvad der foregår i 
værftet, om kystkultur og fiskeri. Rummet 
skal også bruges til møder, til undervisning 
m.v. På førstesalen – den indskudte etage – 
er der et kontor i hver ende samt et møde-
rum i midten. 
 
Elbo 
Vejret var heller ikke helt med Elbo, mens 
den var i Limfjorden. Dels blæste det mange 
af dagene op til Limfjorden Rundt, og dels 
blev der meldt om hård kuling lige imod 
mange af kapsejladsdagene. Elbo sejlede med 
til Thisted på kapsejladsens første dag, men 
dagen efter – hvor det blæste op imod 20 
sekundmeter fra syd-sydvest – og dermed 
lige imod helt til Struer – valgte besætningen 
af sejle tilbage til Løgstør. Det gik også for-
rygende med rebet storsejl og fok. 
Nu er Elbo i Slettestrand igen, og laget har 
skiftet slidbrædder i begge sider. Elbolaget 
tager også gerne imod nye medlemmer – 
kontakt Vagn Nielsen (se bagsiden). 
 
Internationalt fiskerisymposium 
Der bliver taget lidt »forskud« på havbåde-
huset her i slutningen af uge 47, hvor der er 
internationalt fiskerisymposium – »Coastal 

Udsigt fra havbådehuset. Foto: Pipsen 

Udsigten fra Elbo med Jane ved roret. Foto: Karsten Bindslev 
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Cultures in Times of Change«. På hjemme-
siden www.lifemode.eu kan interesserede 
læse mere om minisymposiet. Der kommer 
deltagere fra flere europæiske lande. 
 
Duelighedskursus 
Efter nytår bliver der igen mulighed for at 
deltage i et duelighedskursus for lystsejlere. 
Det løber over 10 tirsdag-aftener med start i 
begyndelsen af januar. Hvis der bliver man-
ge deltagere, vil der også blive afholdt et 
kursus onsdag aften. Lærer bliver som sidste 
år Per Hansen fra Rønbjerg. Prisen bliver i 
omegnen af 700-800 kr. for selve kurset, 
derudover kommer indkøb af materialer og 
gebyr til både den teoretiske og til den prak-
tiske eksamen. Prisen er meget fordelagtig i 
forhold til lignende kurser. 
Yderligere oplysninger og tilmelding Nico 
Pedersen på telefon 40 51 08 23 eller mail 
jetteognico@mail.dk 
 
Julefrokost og arbejdsdag 
Brugergruppen arrangerer arbejdsdag lør-
dag 18. december, hvor der fra kl. 10 bliver 
ryddet op uden for og inde i redningshuset, 
så det kan blive indrettet til værksted. Og så 
samles vi til julefrokost i havbådehuset kl. 
17. Alle er velkomne til både det ene og det 
andet. Maden bliver leveret fra Feriecenter 
Slettestrand og koster 160 kr. pr. snude. Der 
kan købes drikkevarer. Tilmelding til jule-
frokost til Pipsen senest 10. december på 
pipsen@havbaade.dk eller 20 70 08 70. 
 
Redningsvæsen og strandinger 
Mads Kinch Clemmensens foredrag, der 
skulle have fundet sted i begyndelsen af ok-
tober er rykket frem til foråret 2011. 

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 
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 
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Kalenderen 
Lørdag 18. december kl. 10 – arbejdsdag ved 
redningshuset – havbådeforeningen giver en let 
forplejning. 
Lørdag 18. december kl. 17 – julefrokost i havbå-
dehuset. Maden koster 160 kr. pr. person, og 
drikkevarer kan købes.  
Tilmelding til Pipsen senest 10. december på 20 
70 08 70 eller pipsen@havbaade.dk 
Duelighedskursus – 10 tirsdage fra begyndelsen 
af januar kl. 19-21 i havbådehuset. Tilmelding 
og oplysning hos Nico Pedersen på 40 51 08 23 
eller jetteognico@mail.dk 
Lørdag 30. april 2011 – indvielse af værft og 
havbådehus. 


