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Så kom vinteren endnu engang til Slette
strand – og endda næsten lige så tidligt som 
for to år siden. Lyset er helt fantastisk, når so
len kommer frem over landskabet og bådene 
på stranden. Men samtidig med østenvinden 
og det kolde vejr forsvinder fisken ud på det 
dybere og varmere vand, så det er ikke blevet 
til fiskeri herfra de sidste par uger.

Duelighedsholdet holder juleferie her i 
december og skal til eksamen 16. januar – i 
første omgang den teoretiske prøve, og så må 
vi se, hvornår det bliver muligt at afholde den 
praktiske. Den har hidtil foregået i Løgstør 
i en af Limfjordsmuseets joller. Imidlertid 
har isen allerede nu så småt lagt sig i kanalen 
dér, men der kan jo hurtigt ske meget på den 
vejrmæssige front.

Hen over efteråret og indtil jul har vi haft 
glæde af at have Andreas i praktik. Samtidig har 

Cecilie været på skoleophold. Andreas vil gerne i 
bådebyggerlære, men desværre har vi ikke plads 
til ham, da Kristoffer starter her i lære lige efter 
nytår. Her i efteråret har han på teknisk skole i 
Helsingør taget grundforløbet, som afsluttes lige 
før jul. Værftet er godkendt til to lærlinge, og 
Cecilie har knap to år tilbage af sin læretid.

Det har også været tiden, hvor hovedwiren 
på spillet skulle skiftes, og folk fra bådelagene 
mødte talstærkt op. Hovedwiren er den del af 
wiren, der går helt ud om den blok, der ligger 
ude i vandet. Det lykkedes heldigvis at skifte 
wiren uden de store problemer.

Skarreklit
Nu er Skarreklit ved at være »lukket«. Samtidig 
med at der blev arbejdet på forlukaf og last, blev 
der lagt dæk, og efterfølgende blev rufsiderne 

Elbo og Jammerbugt i morgenlyset. Foto: Pipsen
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I midten af 1960’erne byggede man på Hanst
holm Havn, der endelig blev indviet i 1967, og 
Richard ville ligesom de andre unge have en 
kutter og fiske fra havnen dér. Han glæder sig 
til at komme ud at sejle med Skarreklit igen.

Interregprojektet Fremtidskyster  
– holdbar udvikling i kystsamfund
Samarbejdsprojektet mellem Norge, Sverige 
og Danmark, som Han Herred Havbåde har 
været en del af, afsluttes med udgangen af 
2012, og afslutningen markeredes med en slut
konference i Helsingborg i slutningen af no
vember. I projektet har forskere, den offentlige 
sektor og virksomheder arbejdet sammen for 
at skabe en holdbar udvikling langs regionens 
kyster både økonomisk, kulturelt, miljømæs
sigt og socialt. Det drejer sig blandt andet om 

bygget op. Ruffene er bygget op med egestolper 
i hjørnerne, og siderne er høvlede og pløjede 
planker af gran. Til slut er ruftagene lagt – også 
af høvlede og pløjede planker. Lasten er bygget 
lidt anderledes op end oprindeligt, da båden 
ikke skal bruges til erhvervsfiskeri. Siderne på 
ruffet er blevet højere, og der er lavet bænke 
nede i. Peter har efterhånden fået installeret 
motoren, og en lokal montør laver elarbejdet. 

Andreas har malet Skarreklit to gange med 
hvid linoliemaling udvendigt, så det kan nå at 
hærde godt, inden den kommer ud af værftet. 
Nu skal der så tjæres indenbords, og det står 
Skarreklitlaget for.

For nylig besøgte Richard Vendelbo, der 
fik bygget Skarreklit i 1962, værftet. Hans 
bror havde sin første hyre som fisker ombord. 
 Richard havde kun Skarreklit nogle få år, inden 
han solgte den videre til Aalbæk syd for Skagen. 

Bådene på Slettestrand 12.12.12. Foto: Pipsen

Andreas og Kristoffer gør brædderne klar til,  

at Cecilie kan sømme rufsider på. Foto: Pipsen

Cecilie i gang med nedgangskappen til lasten  

på Skarreklit. Foto: Pipsen
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Thomas Højrup
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Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
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Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 20 70 08 70 pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13 skarreklit@hotmail.com 

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum,  
9460 Brovst, telefon 29 12 99 81 vagnogbirthe1@live.dk 

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, Toftendamsvej 16, Svinkløv,
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 36 ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Nico Pedersen, Grønnestrandsvej 29, Andrup,
9690 Fjerritslev, telefon 40 51 08 23 jetteognico@mail.dk
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Følg Han Herred Havbåde på

at revitalisere den regionale kulturarv og den 
fælles historie, så den kan bruges fremadrettet 
for eksempel i forhold til turisme.

Udviklingstendenserne i de tre lande er 
i mange tilfælde ens: De traditionelle kyst
erhvervs betydning for lokalsamfundet er 
svindende, samtidig med at turismen i sti
gende grad påvirker kysområdernes indbyg
gere og miljø. Regionens kystområder er dog 
også meget forskellige, så derfor har tanken 
i Fremtidskyster i høj grad været at udnytte 
de enkelte kystområders erfaringer og styrker 
som inspiration for hinanden og derigennem 
berige andre kystsamfund i regionen. Man 
kan læse mere om de forskellige projekter på  
www.oresund.org/framtidskuster

Han Herred Havbåde fortsætter samarbej
det med Lindesnes Fyrmuseum, dels omkring 
skudehandlen og de fartøjer, der har været 
brugt, dels i et samarbejde om at formidle den 
maritime kulturarv i Kattegat og Skagerrak
området. Den plancheudstilling om kontak
terne på tværs af Skagerrak, der allerede er 
lavet, og som har været vist i Norge, vises i 
Havbådehuset i løbet af 2013.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul  
og et godt nytår!

Han Herred Havbådes medarbejdere holder 
ferie mellem jul og nytår, men der holdes 
åbent lørdag 29. og søndag 30. december  
fra kl. 1416.

Skarreklit er ved at være helt »lukket«. Foto: Pipsen


