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Søsætning af Skarreklit
Lørdag 25. maj kl. 13 var der inviteret til sø-
sætning af Skarreklit i Slettestrand. Det var en 
rigtig flot dag – sol og frisk vind fra nordøst. 
Grundet vinden foregik den mere højtidelige 
del af arrangementet i værftet, hvor Thomas 
Højrup holdt en tale om båden Skarreklit.

Skarreklit blev bygget under navnet H.S. 
Vendelbo i 1962 til den 23-årige fisker Richard 
Vendelbo i Lildstrand, der som besætning 
havde to 16-årige drenge, heriblandt sin lille-
bror. Richard fiskede kun med Skarreklit i få 
år, inden han solgte båden i 1965 og i stedet be-
gyndte at fiske fra Hanstholm. Skarreklit blev 
solgt til Aalbæk, inden den vendte tilbage til 
Han Herred i midten af 1970’erne – denne gang 
til Thorupstrand. Her fiskede Skarreklit indtil 
for 10 år siden, hvor den fik ophugningsstøtte.

Søsætningen var et stort tilløbsstykke, hvor 
rigtig mange mennesker gerne ville være med 
til at fejre dagen, og efter talerne og overræk-
kelse af nøglen til båden, gik forsamlingen 
ned over stranden. Skarreklit blev hebet ud 

over revlerne, og båden viste sin duelighed 
i det friske vejr. Bådelaget, bådebyggerne, 
nogle af foreningens medlemmer og Richard 
Vendel bo fik en fin sejltur. Efterfølgende var 
der kaffe og kage i værftet.

Skarreklit hibes ud. Foto: Jens Michael Pedersen

Skarreklit går ud over revlerne. Foto: Jens Michael Pedersen

I midten Richard Vendelbo, til venstre Helmer Nielsen og til 

højre bådebygger Peter Madsbøll. Foto: Jens Michael Pedersen
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Snare og havpram
I værftet går det rask fremad med havpram-
men og snaren. Havprammen er blevet klædt 
helt op, og der er lagt bundstokke og spanter i. 
Skroget er blevet mættet med grundingsolie, 
inden det gøres helt færdigt. Snaren er ikke 

helt så langt. Det skyldes bl.a., at bådebyg-
gerne har haft en del arbejde på kystbådene i 
Thorupstrand den sidste tid.

Henrik og Haakon
Henrik Sonne er meget snart helt færdig med 
sin snare. Henrik har fået lavet mast, og han 
har været heldig at få fat i et par brugte sejl, 
der har kunnet sys om, så de passer til snaren. 
Det bliver rigtig spændende at se, hvordan 
den sejler.

Haakon Jensen, der er en anden af for-
eningens medlemmer, er i gået i gang med at 
bygge en havpram i redningshuset. Haakon 
er kommet fem bord op foruden kølplanken. 
Båden bygges af lærketræ med bundstokke og 
spanter af eg. 

Havprammen er til forskel fra snaren ikke 
bygget på en køl, men derimod en planke. 
Havprammen er en større og kraftigere 
bygget udgave af en norsk pram. Båden er 
søstærk og anvendes meget til kystfiskeri 
langs den jyske vestkyst. Den kan lande selv 
i hårdt vejr. 

Torben ved at lave en bundstok til snaren. Peter i gang med havprammen. Foto: Pipsen

Henriks snare med sejlet sat forsøgsmæssigt. Foto: Pipsen
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Bådelagene
Hen over sommeren vil både Nordvest og 
Jammerbugt være at finde andre steder end 
i Slettestrand. Jammerbugt har planlagt en 
sejltur Nordjylland Rundt, hvor der sejles 
vestpå fra Slettestrand og langs kysten til 
Thyborøn. Herefter går turen ind gennem 
Limfjorden til Hals. Et enkelt besøg på Læsø 
bliver det måske til, inden Skagen rundes, og 
der sejles tilbage til Slettestrand. Turen fore-
går fra 13. juli til 24. juli, men alt afhænger 
selvfølgelig af vejret!

Nordvest er efter planen af sted de første 
tre uger af juli, hvor laget starter i Skagen og 
derefter sejler i Limfjorden.

Lagene har indledt sæsonen, hvor der øves i 
sejlads fra stranden, og alle er velkomne til at 
komme at kigge på. Det foregår om aftenen, 
hvor Jammerbugt sejler tirsdage, Nordvest 
onsdage og Elbo torsdage.

Digital formidling
I starten af skolernes sommerferie bliver det 
muligt at få mere information via tekst, lyd 

og billeder om Han Herred Havbåde, Slet-
testrand, fiskeriet m.m. I samarbejde med 
firmaet Bunker 43 bliver der sat to skærme op 
i havbådehuset, hvor man kan søge informa-
tion og få historierne fra stedet. 

Destination Slettestrand-Svinkløv
Han Herred Havbåde er gået med i et tættere 
samarbejde med turistvirksomhederne i områ-
det, hvor der er dannet en forening med navnet 
Destination Slettestrand-Svinkløv. I bestyrel-
sen er VisitJammerbugten også repræsenteret. 
Et af formålene er at få koordineret en række 
tiltag i området, lave fælles events m.v.

Fernisering
Lørdag 22. juni kl. 15 er der fernisering på 
en akvareludstilling af Anna Brix Studsholt. 
Åbningstalen bliver holdt af Inge Pedersen, 
der er medlem af Kultur-, Fritids- og Land-
distriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. 
Akvarellerne i havbådehuset relaterer sig 
næsten alle til kysten, både nordvestkysten 

Haakon i færd med at klinke et bord sammen. Foto: Pipsen
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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 
Jens Michael Pedersen 
mobil 40 50 81 56 jmp@ccaa.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

i Jylland, men også til flere steder i resten af 
verden.

Anna Studsholt har gennem årene lavet en 
del illustrationer til bøger og pjecer. Bl.a. har 
hun malet 14 akvareller til bogen »Tilbage til 
turismens rødder«, som er skrevet af Kirsten 
(Pipsen) Monrad Hansen. Bogen fortæller 
levende om turismens fremvækst i Nord-
jylland.

Sommerfest og arbejdsdag
Lørdag 10. august afvikles den årlige som-
merfest for medlemmer i tilknytning til en 
arbejdsdag. Vejret bliver forhåbentlig godt, 
så spilhuset kan blive malet – det var kun to 
sider, der nåede at få maling sidste år. Områ-
derne omkring husene skal ordnes, og måske 
trænger de blå døre til fernis igen.

Foreningen giver frokost til arbejdsdagen, 
mens man ligesom de foregående år selv 
betaler for mad og drikkevarer til sommer-
festen. 

Sidste tilmelding til sommerfesten er 
 mandag 5. august 2013 på pipsen@havbaade.dk 
eller 20 70 08 70.

Sommeråbent
Fra og med lørdag 29. juni og til og med 
søndag 11. august er der åbent i værft og 
havbådehus alle ugens dage kl. 10-16.

Akvarelmaleri af Anna Brix Studsholt.


