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Ny båd til Thorupstrand
Midt i november 2015 begyndte Han Herred 
Havbådes værft på en nybygning til Thorup-
strand. Sidst der blev leveret en klinkbygget 
båd til kystfiskeri var i 2002. Den nye båd, som 
foreløbig hedder »Nybygning nr. 7«, er inspi-
reret af den forrige, som Peter Madsbøll også 
byggede. Den bliver 14 meter lang og 5,5 meter 
bred og i modsætning til de tidligere kystbåde, 
får den frembygget styrhus. Det giver en del 
mere dæksplads og også en roligere dæksplads. 
Til gengæld bliver det lidt mere »levende« for 
skipperen!

Den bliver udrustet til både snurrevod og 
garn alt efter sæson og hvilken fisk, der fiskes 
efter. Mange af de gode, dyre spisefisk lever ude 
på kanten af Norske Rende, det der af fiskerne 
kaldes Revet, og som ligger en 5-6 timers sejlads 
fra Thorupstrand. Båden er beregnet til at 

fiske der også, ligesom den også vil fiske helt 
kystnært. Den nye båd indrettes, så der bliver 
optimale forhold både for at lande og opbevare 
en første kvalitets fisk og i forhold til arbejds-
forholdene for fiskerne ombord.

Den bygges i eg på eg. Plankerne er »reste-
træ« fra det store norske privatbyggede vikin-
geskib Draken Harald Hårfagre, forstået på den 
måde, at til Draken skulle der bruges 5 tommers 
planker i spejlskåret eg, og det er resten fra de 
egestammer, som nybygning nr. 7 bliver bygget 
af. Indtil nu er 14 bordgange sat op, og i værf-
tet er man begyndt på bundstokkene, som der 
bliver 30 af. Båden får 20 bordgange i alt.

Mens bygningen af båden foregår, kan vi 
desværre ikke modtage besøgende i værftet. 
Men der er stadig åbent den første lørdag i 
måneden samt på andre udvalgte tidspunk-
ter – se vores hjemmeside www.havbaade.dk

Den nye kystbåd. Foto: Pipsen



Medlemsnyt for Han Herred Havbåde Februar 2016 • 2

www.havbaade.dk

Førstehjælpskurser
Bestyrelsen for Han Herred Havbåde besluttede 
sidste år på opfordring fra bådelagene, at alle 
skippere skal gennemgå et førstehjælpskursus. 
Derfor blev TrygFonden i efteråret 2015 ansøgt 
om 30.000 kr. til gennemførelse af kurser de 
næste år. Inden svaret kom fra fonden, blev der 
dog arrangeret et kursus sammen med Hjortdal 
Købmands ansatte, hvor 7 personer fra havbå-
dene deltog. Kurset foregik dels hos købman-
den og dels i Havbådehuset, og det var Susanne 
Anisimow der stod for kurset i Røde Kors regi. 
Lidt før jul kom der positivt svar fra TrygFon-
den, hvilket vi er meget glade for. Det er vigtigt, 
når vi efterhånden er så mange i havbådene, 
at vi også sørger for så stor en sikkerhed som 
muligt.

Velux
Han Herred Havbåde har af Veluxfoundations 
fået støtte til et 5-årigt projekt med overskrif-
ten Jammerbugt i balance. Projektet vil bidrage 
til at udvikle et bæredygtigt fiskersamfund og 
vise, hvordan man i fællesskab kan tage ansvar 

for omstilling til naturskånsom anvendelse af 
et naturrigt havområde i Skagerrak, bl.a. ved at 
skabe finansiering på realkreditlignende vilkår 
til bygning af nye havbåde målrettet skånsomt 
fiskeri fra Thorupstrand. Til projektet er der 
dannet et partnerskab bestående af en række 
aktører fra området. Foruden Han Herred 
Havbåde er det Thorupstrand Spil- og Fiskeri-
forening, Thorupstrand Kystfiskerlaug, Tho-
rupstrand Fiskercompagni, Jammerbugt Kom-
mune og Klim Sparekasse. DTU Aqua skal være 
konsulenter på den del, der drejer sig om den 
biologiske dokumentation af, hvad der foregår, 
når der fiskes i forskellige områder af Skagerrak. 
Fotograf Jan-Robert Jore fra Norge skal følge 
projektet og lave film. En central del af formid-
lingen drejer sig om at belyse det, man normalt 
ikke ser nemlig det, der foregår under vandet. 
Med projektet etableres Center for bæredygtige 
livsformer i Han Herred Havbådes regi.

Kunst i Bådhuset
I lighed med de foregående år, bliver der 
kunstudstilling i Havbådehuset i påskehelligda-

Ole Stavad uddeler som repræsentant for TrygFonden 30.000 kr. til førstehjælpskurser, og sidste år fik Jammerbugt 

Bådelag doneret 20.000 kr. til flydedragter. Foto: Søren Kops
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gene. Der er fernisering torsdag 24. marts kl. 10 
med tale og et lille traktement. Entreen er på 25 
kr., og der er åbent alle dage fra 10-17.

Kontingent
Det er tid til indbetaling af kontingent, der lige-
som de foregående år er på 150 kr. for enkeltper-
soner og 200 kr. for familier/husstand. 

Beløbet kan indbetales direkte til foreningens 
konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 kontonr. 
0000095133 eller via giro til netbank på:  
+73 <85934503>. Kontingentet skal betales 
inden 29. marts.

Generalforsamling
I år afholdes generalforsamlingen lørdag 21. maj 
kl. 14, og alle er velkomne. Man skal selvfølgelig 
have betalt kontingent for at være stemmebe-
rettiget.

Kalender

Lørdag 5. marts kl. 10-15  Åbent i værftet

Lørdag 5. marts kl. 11 
Elbo generalforsamling

24. til 28. marts 10-17  Kunst i Bådhuset

24. til 28. marts kl. 11-17  Åbent i værftet

Lørdag 2. april kl. 10-15 
Åbent i værft og havbådehus

Lørdag 30. april kl. 10 
Jammerbugt generalforsamling

Lørdag 7. maj kl. 10-15 
Åbent i værft og havbådehus

Lørdag 21. maj kl. 14
HHH generalforsamling

Lørdag 4. juni kl. 10-15  
Åbent i værft og havbådehus

Gulvet i værftet skulle forstærkes, før der kunne bygges ny havbåd. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Bestyrelsesformand 
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, 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
René Bliksted Larsen, telefon 53 54 19 65, rbliksted@hotmail.com

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

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, Rønbjergvej 198, 9681 Ranum, 
telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, Stagstedvej 54, 9460 Brovst,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Ove Skov, Svalevej 3, 9640 Brovst, 
telefon 20 10 34 47, os@10mb.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 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 | www.billedhistorier.dk 
Bladet kan også læses i pdf-udgave  

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

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Der er plads til flere medlemmer i bådelagene, hvor man 

kan hente sin aftensmad på en fisketur. Foto: Karsten 

Bindslev

Det er helt afgørende, at bundstokkene følger 

bordforløbene. Ellers kan den nye kystbåd ikke holde til  

at lande på kysten. Foto: Pipsen


