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I januar blev arbejdet med Hebron færdigt, og 
det blev tid til den helt store skiftedag. Hebron 
blev trukket et godt stykke ud på stranden, flad-
båden fra Tornby kom ind i værftet, og Maagen 
fra Vorupør blev trukket helt op til værftet. Peter 
er gået i gang med at udskifte bundstokke/
spanter i fladbåden. Dels er de meget krumme, 
og dels er de sat fast med trænagler, så det bliver 
en spændende og udfordrende proces at få lavet 

nye af dem. Stævnen skal også skiftes, ligesom 
 essingen og det øverste bord. TV2 Nord var forbi 
en formiddag, og klippet kan ses på www.kort
link.dk/2k2cy (nyhedsudsendelse fra 01.02.23).

1. februar startede Aksel Munk-Hansen som 
lærling i værftet. Aksel skal færdiggøre sin ud-
dannelse som bådebygger hos os, efter han de 
seneste par år har været i lære på et andet værft. 
Aksel vil gerne lære klinkbygningsteknikken. 
Han og René kender hinanden fra bådebygger-
skolen, og de er ved at sætte nye bord i Maagen. 
Det er de bord, der sidder inde bag kølerørene, 
der nu trænger til en udskiftning.

Sebbe Als, der er en rekonstruktion af et 
vikingeskib, står udenfor værftet, indtil den 
skal ind at have en ny køl. I værftet ligger en 16 
meter lang ”pind” og venter på, at Peter og de 
andre skal få den formet til en køl.

Otto står også uden for værftet. Når de andre 
arbejdsopgaver er færdige, kommer den ind i 

Bådene på stranden 2. februar. Foto: Pipsen

Aksel og René i gang med de nye bord på Maagen.  
Foto: Pipsen
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værftet, og renoveringen kan påbegyndes. Til 
det er vi ved at samle al det materiale, vi kan 
finde frem om den. Da den blev bygget i 1898, 
blev den rigget med to master, og der var ingen 
maskine i den. I 1914 blev den første ma-
skine lagt i, så vidt vi kan finde ud af, og i den 
forbindelse blev mesanmasten (den agterste) 
taget ned. Planen er, at den igen skal rigges 
op med to master. Det vil betyde, at den bliver 
lettere at håndtere, når man skal sejle med 
den. Desværre er det endnu ikke lykkedes os 
at finde et billede af Otto med den oprindelige 
rigning, men vi har et billede af et søsterskib.

Otto er igennem dens lange liv blevet fornyet 
flere gange, og derfor er det også lidt af en op-
gave at gå på jagt efter, hvordan den oprindelig 
har været indrettet. Den originale tilsynsbog, 
hvor den slags bliver skrevet ned i, og hvor der 
står, når der forandres på tingene, er desværre 
gået tabt, så vi har kun den, der gælder fra 1967, 

men her er der også rigtig mange informationer, 
man kan blive klogere af. 

Bådelagsbådene er så småt ved at komme i 
gang med fiskeriet igen. Det er med at finde 
de dage, hvor det er stille vejr, for blæsevejr 
har vi haft masser af. Heldigvis er der fisk at 
fange – både torsk og isinger. Det har ellers 
været svært at finde fisk tæt på land, så bådene 
i Thorupstrand er begyndt at gå ud til ”revet”. 
Det er der, hvor skrænten ned mod Norske 
Rende begynder – knap 30 sømil ude, som 
svarer til godt 4 timers sejlads. Herfra er de 
kommet i land med fine store torsk, store kul-
ler, langer, havtaske mm. 

Kontingent
På generalforsamlingen i 2022 blev det beslut-
tet at hæve beløbet for medlemskab. Det har 
ikke været reguleret, siden de første meldte sig 

Fladbåden og Sebbe Als. Foto: Pipsen
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ind i 2007. Derfor er satserne for et årligt med-
lemskab nu 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. 
for par/familie/husstand og 1500 kr. for virk-
somheder/foreninger mv. pr. år (medlemmer 
af bådelagene betaler kontingent til Havbåde
foreningen samtidig med deres medlemskab af 
et bådelag).

Beløbet kan indbetales direkte til forenin-
gens konto i Klim Sparekasse, reg.nr. 9135 
kontonr. 0000095133 eller via giro til netbank 
på: +73 <85934503>. Der kan også indbetales 
på Mobile Pay 204767 – husk at skrive navn og 
gerne e-mailadresse. 

Det vil være dejligt at få kontingent
indbetalingerne snarest, men senest 15. marts.

Hvis nogen ikke ønsker at fortsætte med-
lemskabet, hvilket vi selvfølgelig ikke håber, 
så vil vi meget gerne modtage en mail, så I kan 
slettes af listen. Send mailen til  
info@havbaade.dk

Kalender
 
Første lørdag i hver måned kl. 11-15 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Onsdag 15. februar 
Foredraget med Anne Haubek  
og Thomas Ubbesen er udsolgt

Lørdag 1. april 
Sammenskudsgilde

Torsdag 6. til mandag 10. april 
Kunstudstilling i Havbådehuset fra kl. 10-17

Lørdag 15. april kl. 14 
Generalforsamling

Søndag 4. juni 
Vild Middag

En ny og krum bundstok i fladbåden. 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, 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
Jørgen Leegaard, telefon 20 44 44 53, jjleegaard@icloud.com

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

Jammerbugt Bådelag 
Erich Borup, telefon 23 71 18 51, erichborup6@gmail.com

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, leifka56@youmail.dk

Husk at oplyse din e-mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har e-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 w-mailadresse – også hvis du har 
fået ny – til pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtager e-mail, selv om du allerede 
har oplyst din e-mailadresse.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen 

pipsen@havbaade.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

Elbo 1. februar. Foto: Pipsen

En af bundstokkene fra fladbåden med trænagler.  
Foto: Pipsen


