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Snaren
»Det varer aldrig«, som den lokale talemåde 
siger, før Henriks fine snare kan komme på 
hav. Motoren er godt i gang med at blive in
stalleret, dækket er lagt, og nådderne er fuget. 
Der er kommet en egetræskant på indersiden 
af ringdækket og to svinerygge på hver side 
af stævnen og ned langs overkant af dækket. 
Rorbeslaget er på, propelleren er monteret, og 
den rustfri stålskinne på forstævnen er ved at 
blive sat fast.

Det har været rigtig godt formidlings
mæssigt, at Henrik har bygget sin snare i 
redningsstationen, for han har fået snakket 
med mange interesserede folk, mens det har 
stået på. Vi håber, at andre på et tidspunkt får 
lyst til at bygge en båd, jolle, snare eller pram 
samme sted.

Arkitekturpris
Mandag 1. oktober uddelte Jammerbugt Kom
mune arkitekturpriserne for 2012. Det foregik 
på Ingstrup Efterskole. Han Herred Havbåde 
fik prisen inden for kategorien Nybyggeri 
med begrundelsen:

 
– Véd man ikke bedre, tror man, at det nye  
»Han Herred Havbåde« har ligget på stran-
den ud for Slettestrand siden begyndelsen af 
1900-tallet. Naboskabet til redningsstationen og 
bygningernes placering og udtryk er med vilje 
skabt til denne særlige anvendelse og kontekst. 
Ved et nærmere eftersyn og et besøg indenfor 
afslører bygningerne dog deres sande historie.

Bygningerne er ramme om formidling og 
bevarelse af havbådene – deres historie og betyd-
ning for livet ved Vestkysten – og repræsenterer 

Henriks snare. Foto: Pipsen
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herved, på deres egen smukke og underfundige 
måde, en usentimental parafrase over en svunden 
tid og et billede på det liv, der har udspillet sig her.

Trods bygningernes nye oprindelse rum-
mer de både i udtryk og konstruktions- og 
materiale valg historien om tilknytningen til 
stedet. Limstenene, der er benyttet i bagvægge, 
er eksempelvis oprindelig udvundet af klinterne 
og har været byggemateriale i huse på egnen, 
inden de er blevet indsamlet og indarbejdet i de 
nye bygninger.
 
Et indslag om uddelingen af arkitekturpriserne 
kan ses på ditnettv.dk/webtv – vælg »Arkitekt 

priserne 2012«. 11 minutter inde i udsendelsen 
omtales Han Herred Havbåde.

Skarreklit
Skarreklit er kommet et godt stykke videre her 
i eftersommeren. Alle skod er sat op, og ind
retningen med bænke i både forlukaf og last 
er ved at være færdig. Torben er ved at sætte de 
sidste støtter op gennem dækket, efter at skan
dækket i begge sider er lagt. Peter er i gang med 
at installere motoren, og dieseltankene er sat 
op under dækket. Så snart støtterne er oppe, og 
bænkene er helt færdige, bliver der lagt dæk i.

Arkitekturprisen fra Jammerbugt Kommune. Foto: Pipsen Torben sætter støtter op. Foto: Pipsen

Skarreklit set fra oven. Foto: Pipsen



www.havbaade.dk

Medlemsnyt for Han Herred Havbåde Oktober 2012 • 3

Skarreklit er renoveret med dansk træ, men 
da den oprindelig blev bygget i Stenbjerg i 
1962, brugte bådebygger Chr. Bonde egetræ 
fra Tjekkoslovakiet! Det var efter sigende 
noget meget fint træ, tætåret, uden knaster 
og spejlskåret.

Relanceret hjemmeside
Havbaade.dk er blevet relanceret. Indtil videre 
er indholdet fra den gamle hjemmeside bare 
flyttet over på den nye, men efterhånden bliver 
siderne opdateret. I løbet af efteråret vil der 
også være mulighed for et intranet for med
lemmer af havbådeforeningen, ligesom både
lagene vil få en intern side.

»Ved det yderste hav«
Han Herred Havbåde viser indtil udgangen 
af oktober et uddrag af fotodokumentar
udstillingen »VED DET YDERSTE HAV«  
af  Jonathan Bjerg Møller:

– »Ved det yderste hav« er et dokumentarisk 
kunstprojekt om et unikt stykke dansk kultur, 
som næsten er forsvundet. I det vindblæste 
hjørne af det vestlige Nordjylland ligger det 
lille fiskerleje Thorupstrand. Fra denne kyst

strækning har man fisket siden vikingetiden. 
Men en lovændring har gjort det næsten 
 umuligt for den unge generation at følge i 
deres forfædres spor. Banklån i million klassen 
er nu en forudsætning for at etablere sig som 
kystfisker – og efterhånden er lånene så høje 
og fiskepriserne så lave, at de unge fiskere ofte 
taber penge ved at passe deres arbejde. Også 
selv om de er hårdtarbejdende og tager »på 
hav«, hver eneste gang vejret tillader det. Dag 
og nat. Sommer og vinter. Og det på trods 
af, at de små kystbåde fanger kvalitetsfisk og 
udøver en bæredygtig form for fiskeri, der er 
langt mere skånsom for miljøet end de traw
lere, der pløjer havbunden op. 

Udstillingen vises i sin helhed fra 5. til 25. 
november 2012 i Kedelhallen i Nordkraft, Kjel
lerups Torv, 9000 Aalborg.

Dykkerkursus
Nico Pedersen, der er med i Nordvestlaget 
og selv er dykker, arrangerer et PADI-dyk
kerkursus for interesserede medlemmer af 
havbådeforeningen. Kurset vil bl.a. foregå i 
svømmehallen i Fjerritslev. Interesserede kan 
henvende sig til Nico – se kontaktoplysninger 
på bagsiden.

Nordvest på vej på hav. 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, 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 
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 alle-
rede 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

www.havbaade.dk

Følg Han Herred Havbåde på

Årets andet duelighedskursus er godt i gang 
med et fuldtegnet hold på 17 deltagere. Det er 
fint at se, at der er så mange, der gerne vil bru
ge havbådene aktivt. Foreningen håber også 
stadig at kunne tilbyde et kursus til Yachtskip
per 3 og et VHF-kursus. Yachtskipperkurset 
skulle gerne begynde i november, mens VHF 
afvikles til foråret. Interesserede skal også her 
henvende sig til Nico.

Kalenderen
I efterårsferien fra lørdag 13. til og med 
 søndag 21. oktober holdes der åbent i både 
værft og havbådehus kl. 10-16. 

Lørdag 3. november er der åbent kl. 10-15.

Lørdag 1. december kl. 13.00 inviterer vi til 
julefrokost for foreningens medlemmer i Hav
bådehuset i Slettestrand. Det koster ca. 200 
kr. pr. person at deltage, og beløbet betales på 
dagen. Tilmeldingsfristen er fredag 23. novem
ber til Pipsen på pipsen@havbaade.dk

Som sædvanlig håber vi, at vi kan hjælpes 
ad med at gøre klar fra ca. kl. 12.00 og løbende 
rydde op.

Johan og Henrik er ved at skifte slidbund på Elbo.  

Foto: Pipsen


