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Vinteren har endnu ikke sluppet sit tag over 
Jammerbugten, og den første storm har da 
også været forbi Slettestrand. Bådene blev 
trukket længere op, men vandstanden blev 
heldigvis ikke så høj.

Vores nye lærling, Christopher Jernsø Hjort, 
startede 2. januar, efter han havde afsluttet 
grundforløbet på Erhvervsskolen i Helsingør. 
Christopher har siden 5.-6. klasse gerne villet 
være bådebygger, men hans lærer i folkeskolen 
rådede ham fra det. Sammen med sine forældre 
så han tv-udsendelsen med vores anden lær-
ling, Cecilie, og da lejligheden bød sig, besøgte 
han værftet den sidste weekend i juli sidste år.

Dér fandt Christopher ud af, at der var plads 
til endnu en lærling, og derfor kom han igen 
den følgende tirsdag for at snakke med både-
bygger Peter Madsbøll. Og så gik det hurtigt, 
for efter snakken med Peter og især Cecilie, 
fik Christopher telefonnummeret på skolen i 

Helsingør. Men allerede da familien var på vej 
hjem i bil, blev han ringet op af en af skolens 
lærere og fik at vide, at Peter gerne ville have, at 
han startede den følgende mandag. Som sagt 
så gjort, og nu har han så arbejdet i værftet i 
en god måneds tid og er rigtig glad for at være 
kommet i lære og er samtidig faldet godt til.

Christopher synes, det er en spændende 
historie med kystbådene, der bliver trukket 
op på stranden, og han er glad for at kunne 
lære håndværket og på den måde forhåbent-
lig sikre, at kystfiskeriet med de traditionelle 
både lever videre. Om et år skal han på det 
næste skoleophold i Helsingør.

Skarreklit
Nu går det stærkt med Skarreklit. Styrhuset 
er bygget færdigt, og der mangler kun vindu-
erne og døren, og hækken er kommet op med 

Christopher og Torben i gang med lønningsoverligger. Foto: Pipsen
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alle sine stave. Lønningsoverliggeren er også 
ved at blive gjort færdig, og bagefter skal selve 
lønningen laves. Skarreklitlaget har travlt med 
at få malet både nede i, oppe ovenpå og inde 
i styrhuset. Det er planen, at Skarreklit skal 
trækkes ud af værftet i slutningen af marts, 
hvorefter den kan blive gjort færdig udendørs, 
mens træet vænner sig til et lidt andet klima 
end det, der er inden døre. 

Der er endnu ikke fastsat en dato for søsæt-
ning, men så snart vi ved noget, vil det blive 
annonceret på vores hjemmeside.

Påskeudstilling
Også i år arrangeres der i Havbådehuset en 
satellitudstilling fra Kunst i Klim Kalkovn. 
Udstillingen er åben i påsken fra skær-
torsdag 28. marts til og med 2. påskedag kl. 
13 – 17. Samtidig vil der være åbent i værftet. 
I år er det altmuligkunstneren Piet Peder-
sen, der arrangerer udstillingen i samarbejde 
med en række andre kunstnere. Flere af 
kunstnerne udstiller værker i relation til 
Skarreklit, for sidste år, da Skarreklit blev 
skilt ad, blev en del af klædningen, bund-
stokke mv. gemt til formålet. Piet vil i løbet 
af uge 7 og 8 være i Slette og arbejde på 
nogle af sine kunst værker. 

På Hotel Klitrosen i Slettestrand vil der i 
år som noget nyt også være satellitudstilling i 

Skarreklit agtenfra. Foto: Pipsen

Skitse til skulptur af en bundstok fra Skarreklit. Foto: Pipsen
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påsken. Her er det 11 kunstnere fra den lokale 
kunstgruppe Silikone, der udstiller. Der bliver 
i løbet af kort tid mere omtale om denne ud-
stilling på www.klitrosen.dk

Der er fælles fernisering i Klim Kalkovn 
skærtorsdag kl. 13. Entréen er 25 kr., og 
 billetten gælder til alle tre udstillinger. Der 
vil blive omtale af alle kunstnerne på  
www.kunst-klim-kalkovn.dk

Udstilling om skudehandlen
I Havbådehuset hænger nu den udstilling 
om skudehandlen mellem Norge og Dan-
mark, som Han Herred Havbåde har lavet i 
sam arbejde med Nordjyllands Kystmuseum, 
Lindes nes Fyrmuseum og Fylkeskonservato-
ren i Vest-Agder.

Udstillingen blev i sommer vist to steder i 
Norge – på Bragdøya Kystkultursenter i for-
bindelse med Forbundet Kystens landsstævne 
og efterfølgende på Lister Kystkultursenter.

Udstillingen handler om kontakterne på 
tværs af Skagerrak, og den giver et indblik 
i, hvilke varer der blev fragtet mellem de to 
lande, og hvilke fartøjer der blev brugt. Den 
viser også, at kontakterne over havet var 
mange. Mange giftede sig på tværs af vandet, 
og flere fartøjer blev ejet i fællesskab af både 
nordmænd og danskere.

Der blev også handlet med mange forskel-
ligartede varer. Krudt, aske og brændevin 

blev indført fra Norge, men også både fransk 
vin, bondepeberkager og en lille pakke tør-
ret laks fandt vej hertil i 1668. Størstedelen 
af lasterne fra Norge bestod dog af træ og 
jernvarer.

Selv om skudehandlen sluttede omkring 
1900, så havde Norge fortsat behov for 
fødevarer. Kontakterne blev opretholdt, og 
lige efter anden verdenskrig sejlede fiskere 
fra Thyborøn til Arendal med lasten fuld af 
fødevarer.

Forlis fra Thorupstrand
28. december 2012 skete et tragisk forlis, da 
Spirillen af Thorupstrand kæntrede og sank 
på vej hjem fra torskefiskeri. Det var blæst 
op, snefog og mørkt, men selv om de andre 
skippere kunne give redningsstationen en 
forbilledlig position at sejle efter, og red-
ningsbåden var fremme på rekordtid, blev 
skipper Henrik C. Nielsen fundet forslået og 
druknet.

Ulykken har medført et stort tab – ikke 
mindst for Henriks familie – men hele 
Thorupstrand og omegn er berørt. Henrik 
var både en flittig fisker og ikke uden en 
filosofisk åre. Det var Henrik, der sagde: »Vi 
skriver historie nu,« da tyve fiskere dannede 
Thorupstrand Kystfiskerlaug for at sikre 
fælles kvoter til fremtiden. Og som laugets 
ordstyrer på medlems- og bestyrelsesmøder 

Liv sejler ud med familien for at sprede Henriks aske på Haw. Foto: Thomas Højrup
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 30 13 59 50 
thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158 - 162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90, 
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 

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

Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige med-
lemmer, 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 modtager mail, selv om du 
allerede har oplyst din mailadresse.

havbaade.dk’s redaktion

Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk  
Layout og webmaster: 

Bodilsen tekst & foto | Billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave på vores 

hjemmeside www.havbaade.dk 
Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden

Følg Han Herred Havbåde på

kommanderede han med vanlig humor 
»Kun to ad gangen!« når diskussionerne gik 
højt.

Henrik var altid imødekommende og po-
sitiv, når man mødte ham, og han var meget 
vellidt, hvilket tydeligt kom til udtryk ved 
bisættelsen, der foregik fra redningsstationen 
i Thorupstrand. Henriks aske blev strøet ud 
over haw fra en af de andre både fra Thorup-
strand.

VHF/SRC-kursus
Så er det tid til at melde sig til radiokursus, 
der afholdes i Havbådehuset 20.-21. april kl. 
8.30 – 17. Eksamen i Aalborg 2. maj kl. 18. Pris 
1.250 kr. inkl. kaffe og let frokost. Derudover 
kommer et prøvegebyr på 514 kr. Se mere på 
særskilt fil/papir og på hjemmesiden. Sidste 
tilmeldingsfrist er 30. marts 2013.

Generalforsamling
Han Herred Havbådes generalforsamling bli-
ver i år afholdt lørdag 13. april kl. 14. Der bliver 
senere sendt indkaldelse med dagsorden ud 
til alle medlemmer. 

Kalender
Lørdag 2. marts deltager Han Herred 
Havbåde i Kulturelt Samvirkes Kulturmesse i 
Messecenter Nord, Industrivej 30, Pandrup kl. 
9.30 – 16. Alle er velkomne, og der er en række 
aktiviteter, og man kan møde et bredt udvalg 
af kommunens kulturliv.

Lørdag 2. marts er der også åbent  
i Havbådene i Slettestrand kl. 10 – 15.

Lørdag 6. april er der åbent  
i Havbådene kl. 10 – 15.

Lørdag 13. april er der generalforsamling  
i Havbådehuset kl. 14.


