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Anna
På dagen for søsætningen blæste det kraftigt fra 
nordøst, så Anna måtte blive på land. Arran-
gementet blev holdt i værftet, hvor bådelaget 
ved formand Ove Skov fik overrakt nøglen af 
Thomas Højrup. Thomas fortalte om den sam-
menhæng, som Anna var indgået i i Lønstrup, 
da den kom dertil midt i 1920’erne.

Det trak lidt ud med at komme ud at sejle 
med Anna, men nu er båden blevet afprøvet, og 
den ligger rigtig godt på vandet. Og som man 
kan se på billedet, går den fint gennem bøl-
gerne.

Bådelaget for Anna vil meget gerne have flere 
medlemmer, så hvis du er interesseret, så hen-
vend dig til Ove – kontaktoplysninger på sidste 
side i medlemsnyt.

Thorupstrand og flydeblok
De to storme i januar flyttede meget store 
mængder af sand langs kysten, og en del af san-
det lagde sig oven på blokken i Thorupstrand, 
fordi revlen flyttede sig.

Når wiren, der trækker bådene ud, skal gå 
gennem sand, kræver det meget kraft, og det 
medfører stort slid på grejerne. Det samme pro-
blem har der været kæmpet med i Slettestrand, 
og derfor blev der sidste år konstrueret en flyde-
blok, og den har vist sig at virke godt.

Inspireret af forsøget i Slettestrand blev der 
også konstrueret en flydeblok til Thorupstrand. 
Mandag i påsken blev det så endelig vejr til at få 
skiftet den gamle blok ud med flydeblokken. To 
af bådene blev hebet ud for at tage den gamle 
blok ind, og imens var der talstærkt mandskab 

Anna. Foto: Karsten Bindslev
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på stranden til at tage imod den gamle blok, gå 
ud med madpakker fra fiskebutikken til bådene 
og hjælpe med at få den nye blok hebet ud.

Den nye blok har vist sig at fungere godt, og 
der er ikke nær det slid på grejerne, som der har 
været hidtil.

Gutterne på kutterne
TV2 startede tirsdag 26. maj deres serie på 
seks udsendelser om nogle af de unge fiskere i 
Thorupstrand under titlen »Gutterne på kut-
terne«. Filmfolkene fulgte over et halvt års tid 
i 2014 med i livet i Thorupstrand, og de fulgte 
også med fisken over til HM800 Jammerbugt i 
Havnegade i København, hvor der sælges fisk 
fra Thorupstrand.

I løbet af de seks afsnit følger man flere af de 
unge fiskere. Der kan læses mere på:  
omtv2.tv2.dk/nyhedsartikler/nyhedsvisning/7/
gutterne-paa-kutterne

Pinsestævne
Træskibssammenslutningen afviklede sit årlige 
pinsestævne i Lemvig, hvor Han Herred Hav-
både var inviteret med. Christopher og Andreas, 
vores to lærlinge, pakkede snaren med mast og 
sejl, nogle plancher, foldere samt lidt værktøj og 
kørte til Lemvig.

Der blæste en frisk vind over Lemvig Havn, 
men sprydsejlet og fokken blev sat som blik-
fang. Stævnet var godt besøgt både af skibe fra 
hele landet og af folk – arrangørerne regner 
med, at besøgstallet lå på 15-20.000 – der var 
rundt at kigge og deltage i de forskellige arran-
gementer. 

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev holdt lørdag 25. 
april, og der mødte knap 40 medlemmer op.

Ny til bestyrelsen blev valgt Susanne Knudsen, 
der hidtil har været suppleant, så bestyrelsen 

Den nye flydeblok er klar til at blive hebet ud. Foto: Pipsen
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består nu af: Thomas Højrup, Søren Nielsen, 
Hans Jørgen Hansen, Jane Lakmann og Susanne 
Knudsen. Når bestyrelsen konstituerer sig, vil 
der blive udpeget endnu et par medlemmer.

Lild Strand Bådelag
Lørdag 26. april blev der ligeledes holdt gene-
ralforsamling i Lild Strand Bådelag, og der blev 
valgt en ny bestyrelse.

Bestyrelsen arbejder nu videre med at finde 
finansiering til istandsættelse af spillet og huset 
i Lildstrand. I mellemtiden vil Skarreklit sejle 
fra Slettestrand eller evt. en af de andre lan-
dingspladser på kysten.

Interesserede er meget velkomne til at hen-
vende sig til formanden, René Bliksted Larsen, 
på rbliksted@hotmail.com

Vorupør Havbåde
Med inspiration fra Han Herred Havbåde blev 
der tidligere i år stiftet en forening i Nr. Vorupør 
under navnet Vorupør Havbåde.

Nr. Vorupør har været en af de helt store lan-
dingspladsen på Thykysten, og den har i mange 
henseender været foregangsplads. I dag er der 

to af de tidligere erhvervsbåde, der sejler med 
lystfiskere, og ellers drives der bierhvervsfiskeri 
med havpramme.

Der er de senere år investeret meget i Vorupør 
med havbad, istandsættelse af landingsplad-
sens huse og promenade langs stranden. Nu er 
der en gruppe af lokale, der gerne vil have nogle 
af de tidligere erhvervsfartøjer ud at sejle igen 
i lighed med bådene fra Slettestrand. Initiativ-
tagerne er for tiden i gang med at søge penge 
til istandsættelse af en havbåd – og gerne flere. 
Læs mere om projektet, og støt gerne op om det 
på: www.vorupoerhavbaade.dk

Arbejdsdag og sommerfest
Lørdag 13. juni kl. 10 mødes alle, der har lyst, i 
køkkenet i Havbådehuset, hvor de forskellige 
arbejdsopgaver bliver fordelt. Og i år håber vi på 
godt vejr, så vi bl.a. kan få kigget lidt på uden-
omsarealerne ved Havbådehuset. Der er en let 
frokost til arbejdsholdet.

Kl. 18 er der sommerfest. Maden koster ca. 
200 kr., og der bliver mulighed for at købe 
drikke varer. Man er også velkommen til at med-
bringe dem selv. Tilmelding til Pipsen senest 
mandag 8. juni på pipsen@havbaade.dk

En lidt skæv vinkel på pinsestævnet, hvor snaren med sprydsejl ses til venstre i billedet. Foto: Søren Palmelund
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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.bodilsen.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

Kalender
Lørdag 6. juni kl. 10-15 Åbent

Lørdag 13. juni kl. 10 Arbejdsdag

Lørdag 13. juni kl. 18 Sommerfest

Fra lørdag 27. juni til og med  
søndag 9. august Åbent kl. 10-16

Så er alle de nye bord kommet i Hebron. Foto: Pipsen

Til det nyåbnede Havets og Fjordens hus i Thorsminde 

har værftet lavet disse stativer. Her kan man prøve, 

hvad det betyder for den kraft, man skal hive med, når 

tovværket løber gennem enkelt- eller dobbeltblokke, og 

man skal løfte 50 kg. Foto: Pipsen


