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forsøge at sejle, når vejret og tiden tillader det. Der 
vil blive sat et skilt ud, når der sejles. 
 
Nordvest 
Nordvest har fået slidbund på af bøgeplanker, og 
yderst er der også sat et par planker af nylon. De er 
mere slidstærke end bøgeplankerne, og de glider 
også lettere gennem sandet, når båden skal hibes ud 
og ind. Da slidbunden var på, og bådelaget havde 
givet styrbord side grundingsolie (linolie med fungi-
cid), blev Nordvest sat (næsten) helt ned på gulvet, 
så det er blevet lettere at komme op i den. 
Alle oplængerne – det er forlængelsen af spanterne 
op gennem dækket – er blevet udskiftet med nye. Da 
de alle var blevet lavet og tilpasset, blev de numme-
reret og taget af igen. Derefter var det tid til at lave 
bjælkevægere, som er den planke, som dæksbjælker-
ne hviler på. Bjælkevægeren er en kraftig egeplanke, 
der forbinder alle spanterne fra for til agter. På den-
ne måde bliver skibssiden flettet sammen i en stærk 
struktur – hvor bordplankerne er vandrette, spanter-
ne og bundstokkene lodrette og bjælkevægeren 
vandret igen. 
Efter bjælkevægerne blev de nye dæksbjælker af 
lærketræ sat i. Dæksbjælkerne er let buede, da de 
sammen med dækket er med til at spænde hele 

Så er det blevet ferietid, og det betyder, at der kom-
mer rigtig mange gæster til Slettestrand. 
Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde, at det ville 
være en god idé, hvis der kunne være åbent i både 
havbådehuset og i værftet hver dag. Det er nu en 
realitet, og siden 2. juli har der været åbent alle dage 
kl. 10-16. Sidste åbningsdag på denne måde vil være 
søndag 14. august. Herefter vil der være åbent i hav-
bådehuset på hverdage og i værftet tirsdage kl. 14-
16. Derudover vil både værft og havbådehus være 
åbent den første lørdag i hver måned. 
Der er ansat fire af foreningens unge medlemmer, 
som på skift er i værftet. De kan forklare interessere-
de om bådebyggeriet, om bådelagene og om Han 
Herred Havbåde. På hverdagene betyder det, at både-
byggerne kan arbejde videre med deres opgaver 
uden at blive forstyrret.  
Allerede i løbet af de første to uger har det vist sig at 
være en stor succes, og der kommer rigtig mange 
mennesker i løbet af dagene – afhængigt af vejret, 
selvfølgelig.  
 
Sejlads med medlemmer 
Desværre var vejret ikke rigtig med bådelagene, da 
der i uge 26 og 27 var planlagt at sejle med medlem-
mer af foreningen. I løbet af sommeren vil lagene 

Slettestrand set udefra, lige før Hebron lander på stranden. Foto: Thomas Højrup 
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skibsskroget op – nærmest som en tønde. Samtidig 
medvirker faconen til, at vandet løber af dækket 
igen. Der er også lavet nyt motorfundament i Nord-
vest. Bundstokkene er forstærket med faconskårne 
jernplader, der er svejset sammen, og som er boltet 
til bundstokkene. Motorfundamentet breder sig over 
seks bundstokke, så trykket fra propellerens bevæ-
gelse i vandet kan fordeles. 
Der er også blev sat skot i mellem forlukaf og last og 
mellem last og motorrum. 
 

Hebron 
Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde 
er gået sammen om at sikre Hebron, den sidste kyst-

båd i aktivt fiskeri i Han Herred, der var bygget i 
Nørre Vorupør. 
Den er udrigget med snurrevod og garn. Hebron er 
et enestående fartøj, der endnu står med den oprin-
delige indretning i forlukafet. Og netop dette forlu-
kaf kan Peter Madsbøll bruge til at genskabe indret-
ningen af Nordvests forlukaf. 
Hebron er et søsterskib til Nordvest, bygget i 1963 af 
Thomsen til fisker Christian Harbo Nielsen i Nørre 
Vorupør. Den er 10,18 meter lang, 4,33 meter bred 
og har en dybgang på 1,04 meter. 
I 1974 sælges den til Thorupstrand, hvorfra den har 
fisket siden. I øjeblikket er den i Slettestrand for at 
blive kølhalet, få skiftet slidbund m.m. 

Nordvest bordklædt med dæksbjælker og bundmalet 
første gang. Foto: Pipsen 

Nordvest har fået første gang hvid linoliemaling på 
fribordet. Foto: Pipsen 

Cecilie er ved at lave skot, og Freddy er i gang med motoren på 
Nordvest. På bjælkevægeren hviler alle dæksbjælkerne. Foto: Pipsen 
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Hebron er blevet malet, 
og slidbunden er ved at 
blive skiftet. Foto: Pipsen 

Hebron bliver grundigt 
gennemgået, efter den er 
sejlet til Slettestrand.  
Foto: Thomas Højrup 

Henrik Sonnes snare 
(klitmøllerjolle) er bord-
klædt i det gamle red-
ningshus, og han er ved 
at give linolie.  
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. 
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Klitmøllerjolle 
Henrik Sonne, der lige efter sidste sommer gik i gang 
med at bygge en klitmøllerjolle – en såkaldt snare – 
genoptog bådebyggeriet i april efter en vinterpause. 
Da de første syv bord var på plads, tilpassede Henrik 
bundstokke og satte dem fast. Med syv bord oppe var 
det forholdsvis nemt at række ind over siden af sna-
ren, og Henrik kunne stå i en god arbejdshøjde. 
Nu er alle 10 bordgange afsluttet, båden har fået 
linolie, og Henrik tager en feriepause fra bådebyg-
gerarbejdet. 
Snaren skal have indenbords motor, men skal også 
rigges med sejl. Efterfølgende skal oplængerne i – 
fortsættelsen af bundstokkene – der skal laves mo-
torfundament, tofter, rundholter, rig, sejl, årer mv. 
På www.havbaade.dk kan der ses billeder af bygnin-
gen og læses mere om snaren og dens »familie-
relationer« til andre bådtyper. 

Kalender 
Havbådehus og havbådebyggeri åbent hver dag 
til og med 14. august kl. 10-16. 
Lørdag 13. august kl. 18: Sommerfest for med-
lemmer. 
Tilmelding til Pipsen på pipsen@havbaade.dk 
eller 20 70 08 70 senest mandag1. august. 

Snaren med ni bord oppe. Foto: Pipsen 


