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På trods af det noget ustadige sommervejr har 
mange turister lagt vejen forbi Havbådene her i 
sommer.

Der har været åbent hver dag i hele skolefe-
rien, så der har været mulighed for at se og høre 
om den nye båd, der bygges i værftet. Før ferien 
blev Hebron også hebet ned på stranden, så den 
har kunnet stå og suge fugtighed til sig.

Biologerne fra DTU Aqua skulle have begyndt 
på deres undersøgelser af havbunden, men har 
måttet udskyde det på grund af det blæsende 
vejr. Til en del af deres undersøgelser skal de 
bruge Hebron. Det er planen, at båden i pe-
rioder kommer til at ligge i Lildstrand, og det 
bliver Ole Eriksen, der skal være skipper.

Lildstrand
I weekenden 13.-14. august havde bådelaget i 
Lildstrand inviteret til kystbådetræf, hvor man 
samtidig kunne se de nyrenoverede faciliteter 

på landingspladsen. Den blæsende sommer 
satte stadig sit præg på vejret, da weekenden 
nærmede sig, men både Nordvest og Anna, der 
også havde snaren på slæb, tog turen fra Slette-
strand til Lild fredag 12. august om morgenen. 

På trods af vejret – der lørdag viste sig fra den 
meget blæsende og til tider også temmelig våde 
side, mens søndag bød på noget mere sol – blev 
arrangementet en stor succes med mellem 500 
og 600 besøgende i løbet af weekenden. Husene 
omkring landingspladsen er blevet renoveret, 
og spillet fungerer igen. Lildstrand Bådelaug er 
nu oppe på 40 medlemmer, men nye er stadig 
meget velkomne! Følg med på laugets hjemme-
side www.skarreklit.dk

Ny båd
Hen over sommeren har den nye kystbåd fået 
slidbund af først bøgeplanker og siden ny-
lon. Sand og ral slider voldsomt, når båden 

Nordvest lander i Lild, hvor Anna og snaren allerede er ankommet. Foto: Karsten Bindslev
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hibes op og ned over stranden, så for at skåne 
egeplankerne sættes slidbund på. Nylon er 
et meget stærkt materiale, og samtidig er det 
glat, så det er nemmere at hibe båden hen over 
stranden.

Kølskinnen er sat fast under kølen med gen-
nemgående bolte. Kølskinnen af jern tager også 
sliddet, og den er nemmere at skifte, når den er 
slidt op, end selve egetræskølen. For og agter er 

der svejset træk på, og det er her, henholdsvis 
ophaler- og udhalerwiren fastgøres.

Forberedelser til motorinstallationen er 
også i gang. Der er boret hul i agterstævnen 
til stævnrøret, og kølerørene er monteret på 
bagbord side af bunden. Motoren køles med et 
lukket kølerørssystem. 

Inden længe sættes båden ned på gulvet i 
værftet, så de næste arbejder kan gå i gang.

Mens bygningen af båden foregår, kan vi 
desværre ikke modtage besøgende i værftet 
uden forudgående aftale. Men der er stadig 
åbent den første lørdag i måneden samt på 
andre udvalgte tidspunkter – se vores hjem-
meside www.havbaade.dk

Jammerbugt i balance  
har fået ny projektmedarbejder
I foråret blev der opslået en stilling som sam-
fundsvidenskabelig projektmedarbejder i Jam-
merbugt i balance. Søren Nielsen fra Havbå-
dene og Grete Dinesen fra DTU Aqua stod for 

Den nye båd set fra oven. Foto: Pipsen

Kølskinne og træk agter. Foto: Pipsen
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ansættelsesprocessen. Mathilde Højrup blev 
valgt blandt 10 ansøgere og er nu blevet ansat.

Mathilde er antropolog fra Aarhus Universi-
tet og har fra 1. september skiftet sit arbejde på 
Moesgård Museum og det tværfaglige, miljøfoku-
serede forskningsprojekt AURA ud med projekt-
stillingen i Villum-Velux projektet Jammerbugt i 
balance. Hun har fået kontor i Havbådehuset. 

I projektet skal hun i samarbejde med bio-
loger fra DTU Aqua, Foreningen for Skånsomt 
Kystfiskeri og andre arbejde med kystfiskeri, 
Jammerbugts havbund, økosystemer og en bæ-
redygtig udnyttelse heraf.

Mathilde er opvokset i Thorupstrand og er 
fornyligt flyttet tilbage til området. I sin fritid 
elsker hun at sejle gamle træskibe. Hun sidder i 
Træskibs Sammenslutningens bestyrelse og er 
dansk repræsentant i European Maritime Heri-
tages Cultural Council.

Duelighedskursus
Igen i år bliver det muligt at tage dueligheds-
undervisning hos Havbådene. Det bliver som 

vanligt med Per Hansen som underviser. Det 
er 12 undervisningsaftener fra kl. 19 til 22 plus 
en eksamensaften. Til foråret afsluttes med 
praktisk prøve. Første undervisningsgang er 
tirsdag 25. oktober. Selve kurset koster 1000 
kr., og til undervisningen skal der bruges 
søkort, bog og andre materialer. Det koster 
ca. 350 kr. Eksamensgebyr 120 kr. Mød op den 
første aften og få mere information eller ring 
til Per på 29 93 96 28.

Kalender
Lørdag 1. oktober 2016 
Åbent kl. 10-15

Lørdag 5. november 2016 
Åbent kl. 10-15

Lørdag 3. december 2016 
Åbent kl. 10-15

En blæsende men flot dag. Fra venstre Peter Madsbølls pram Jeanette, Nordvest, Anna, snaren og Skarreklit. 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, skarreklit@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 
Irwin Andersen, Udholmvej 45, 9460 Brovst, 
telefon 98 73 87 51, irwin@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 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

En svævende Jammerbugt, der lige er blevet kølhalet.  

Foto: Thomas Højrup

I slutningen af august vendte sommeren tilbage, så 

bådene kunne kølhales. Her er det Elbo. Foto: Pipsen


