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Omkring maj åbnede vi igen for besøgende i 
Havbådehuset, efter der havde været lukket 
pga. Corona. I området har vi haft rigtig mange 
gæster, sikkert også fordi folk i år ikke rejste til 
udlandet. Det har betydet mange besøgende. 
Hen over sommeren har Gerda Tranberg udstil
let ”Fra skibsskrot til kunst”. Hun har malet på 
træ fra en række både, der har været renoveret 
på havbådeværftet. Det har været bl.a. Maagen, 
Nordvest og Skarreklit. Det var en meget fin ud
stilling, og det, der er tilbage, har indtil videre 
fået en plads i jollen i Havbådehuset.

Pga. Corona måtte vi udskyde generalforsam
lingen til 20. juni. Den var velbesøgt, og referat 
samt årsberetning kan læses på hjemmesiden. 
Lørdagen før var der indkaldt til arbejdsdag, og 
der var stor opbakning – mange tak for det. Det 
er uvurderligt at have en stor flok frivillige, der 
gerne hjælper til med forskellige arbejdsopgaver!

Kunsten i Aalborg har været forbi to gange 
med projektet ”Kunsten to go”, hvor børn i løbet 
af dagene kunne lave drager, ketchere m.m. 

Begge arrangementer var velbesøgte. Det første 
foregik indendørs pga. vejret, mens det andet 
kunne afvikles udendørs.

14. juli fyldte den nye Jammerbugt 10 år. Det 
blev fejret af bådelaget med indbudte gæster, 
og i dagens anledning blev der udgivet en bog 
”Jammerbugt – en kystbåds genfødsel”. Den 
ene halvdel af bogen handler om bådtypens 
udvikling.  I den anden halvdel har flere af 
både lagets medlemmer skrevet om en række 
emner i tilknytning til Jammerbugt. Bogen kan 
købes i Havbådehuset, og den koster 175 kr. Den 
er rigt illustreret med både nye og gamle fotos.

Værftet
Nybygningen til Thorupstrand skrider godt 
fremad. Aluminumslønning er ved at blive 
svejset på, og dækket er ved at blive lagt. Der er 
også taget hul på motorinstallationen – i første 
omgang er det gearet, der er kommet i. Til 
daglig er der lukket for alle besøgende i  værftet, 

Peter bliver rost for bygningen af Jammerbugt. Foto: Karsten Bindslev
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men der er fortsat åbent den første lørdag i 
måneden, hvor alle er meget velkomne til at 
kigge forbi.

Bådelagene
I løbet af april kom fiskeriet så småt i gang igen 
under hensyntagen til coronaregler. Juli måned 
blæste væk, og her hen mod efteråret har der 
ikke været så mange fisk.

I maj og i juli arrangeredes sejltur med Nord
vest til Thorupstrand for foreningens medlem
mer. Fra turen i juli har Anna Studsholt skrevet 
følgende beretning:

På sommerudflugt med Nordvest
Den 16. juli sejlede ni medlemmer af Han 
Herred Havbåde på heldagstur med Nordvest 
fra Slettestrand til Thorupstrand og retur. 
Stormen var løjet af, og skipper Hans Peter 
Brandi og de to bådsmænd fik os sikkert over 
revlerne, selvom det gav nogle gevaldige bump, 
og skruen hjalp med at pløje os igennem. 

Kysten lå badet i sol, da vi passerede 
Svinkløv Badehotel, hvor flere gæster nød en 
morgendukkert. Ved Svinklovene kunne vi se 
resultaterne af vinterens storme, der havde 
medført et godt indhug i skrænten. Nordvest lå 
støt op mod vinden, og de spredte hvide toppe 

kunne ikke gøre os søsyge. Undervejs bød Hans 
Peter på lokalfremstillet bjesk og saft, uhm.

Ved Thorupstrand var der sort af mennesker, 
som var kommet for at opleve havbådene blive 
trukket på land. Spilmand Per Kristensen ven
tede på os i strandkanten med den store bull
dozer, mens vi for fuld kraft sejlede vinkelret på 
kysten. Inden længe havde Per fået koblet os til 
trækwiren, og vi gled langsomt op mellem de 
andre havbåde.

Forude ventede dagens program, hvor vi 
skulle guides rundt på landingspladsen og få 
indblik i kystfiskeriet. Men inden var der tid 
til at gå rundt på egen hånd og bagefter samles 
til en lækker fiskefrokost foran Thorupstrand 
Fiskehus med udsigt til havet og de blå kuttere. 
Vores retter var forudbestilt, og bordene reser
veret, så vi følte os som rigtige VIPere, der ikke 
skulle stå i den “uendelige” kø foran fiskehuset, 
men i stedet kunne nyde en kølig drink fra den 
nyåbnede strandbar.

Efter kaffen var Per spilmand klar til at tage 
os på tur “bag kulisserne”, hvor vi fulgte den 
friskfangede fisk ind gennem den nybyggede 
fiskesamlecentral, hvor den sorteres, vejes og 
overhældes med is inden transporten videre 
til Hanstholm. En del fisk går direkte videre til 
rensning og filetering til brug for fiskehuset, og vi 
konstaterede ved selvsyn, at det sker i lyntempo.

Fire tirsdage i juli var der Fortællinger fra bænken med 
præsten og skolelæreren – Ejler Winkel og Bent Kjeldgaard. 
Foto: Pipsen

Anna og Per på Nordvest.
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Næste stop var spilhuset med ”kammeret”, 
hvor spilmanden, der er på vagt, kan overvåge 
stranden og tage bestik af, hvornår bådene 
skal slæbes ud eller ind. Nu var vi kommet til 
landingspladsens “hjerte”. Her samles unge og 
ældre fiskere over en smøg og en øl eller kop 
kaffe til en snak om fiskeriet, vind og vejr, sådan 
som vi har set det i “Gutterne på kutterne”. 
Væggenes gulbrune farve var ægte nok med en 
patina, som kun opnås efter lang tids brug. Inde 
bagved fik vi et glimt af spilmandens seng, der 
benyttes på de lange vagter.

Til sidst så vi den moderne redningsstation fra 
2005, der passer fint ind i miljøet på stranden. 
Alt indenfor var så rent og ryddeligt. Nu var Per 
spilmand i sit es, for som stationsleder havde 
han styr på al sikkerhedsgrejet og alle procedurer 
og kunne fortælle, hvordan redningsaktioner 
typisk foregår. Fra alarmen lyder må der højst gå 
20 minutter, inden redningsbåden er i vandet, 
men typisk går der kun 8  10 minutter, inden 
holdet kan stryge ud over bølgerne med op til 75 
km i timen. Vi fornemmede, at Per er en leder, 
der ikke tillader sjusk med sikkerheden, for 
det handler om at redde liv, måske ens bedste 
venner. 

Efter rundturen var der stadig tid til at 
kigge nærmere på livet på landingspladsen, 
hvorefter Nordvest blev trukket ud og satte 

kursen mod øst. Nu havde vi medvind og nød 
eftermiddagskaffe og et stop undervejs for at 
pilke. Det forgik på et stenrev ved Svinkløv, men 
ingen af vi ni havde heldet med os. Vi var også 
nybegyndere og nok for utålmodige.

Vel inde over revlerne ved Slettestrand var 
det tid til at sige farvel og mange tak til besæt
ningen på Nordvest. Vi havde fået fuld valuta 
for de 700 kr. turen kostede, næsten syv timer 
fulde af oplevelser fra det virkelige liv på tur til 
Danmarks største aktive kystlandingsplads. Vi 
tager gerne med på nye ture ud i det blå med 
havbådene fra Slettestrand.

Anna og Per Studsholt

Jammerbugt i balance
I juni lykkedes det biologer fra DTU Aqua 
at få gennemført et togt med kortlægning 
af havbunden – denne gang relativt tæt på 
kysten omkring Bulbjerg. Og senere samme 
måned lykkedes det fotograf og formidler 
Klaus Thymann at lave videooptagelser af 
bunden en lang række steder i Jammerbugten 
fra Slettestrand til Lildstrand. Det kom der 
nogle virkelig flotte optagelser ud af, og rigtig 
spændende var det, at der på stort set alle 
positioner med stenbund fandtes blødkorallen 

Den nye båd til Thorupstrand. Foto: Pipsen I juni var også Løgstør sportsdykkerklub ude at 
dykke ud for Slettestrand. De fandt også blødkorallen 
dødningehånd på de positioner, de dykkede.
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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, petermadsboll@icloud.com 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 20 70 08 70, pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag
Søren O. Jensen, telefon 31 33 15 50, s.o.j@altiboxmail.dk

Elbo Bådelag 
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, telefon  98 21 73 36 / 40 97 70 51, ejlerwinkel@mail.dk

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

Anna af Slettestrand Bådelag 
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifogelse@live.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.
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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

dødningehånd. Jammerbugten er karakteriseret 
ved at have en meget varieret havbund inden 
for et relativt afgrænset område, hvilket er 
med til at gøre den ekstra interessant, fordi 
det bl.a. betyder et varieret udbud af føde 
til fiskene. Der var stor opmærksomhed fra 
pressen omkring fundene af koraller – se fx 
www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/
fotograf-kortlaegger-ubeskyttet-dansk-havbund-
gemmer-paa-koraller

Et hold af lokale dykkere fra Løgstør 
sportsdykkerklub var også ude at dykke ud for 
Slettestrand.

Efterårsferien
I lighed med sidste år arrangerer Destination 
Svinkløv/Slettestrand – Thorupstrand 
bæredygtighedsfestival med en lang række 
arrangementer. Tirsdag 13. oktober er der 
fx råvaremarked med lokale leverandører i 
havbådehuset – for andre arrangementer se: 
www.visitjammerbugten.dk/jammerbugten/
inspiration/efteraar/baeredygtighedsfestival

Kalender
Lørdag 3. oktober kl. 11 – 15  
Åbent i værftet (Havbådehuset er lukket)

Tirsdag 13. oktober kl. 11 – 17  
Råvaremarked i Havbådehuset

Onsdag 14. oktober kl. 10 – 15  
Workshop med Skraldekaravanen  
i/ved Havbådehuset

Lørdag 7. november kl. 11 – 15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 5. december kl. 11 – 15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 2. januar 2021 kl. 11 – 15  
Åbent i værftet og Havbådehuset


