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Bådebyggeriet 
2012 har for værftets vedkommende stået i Skarreklits tegn. Efter nytår gik Peter, Torben og Cecilie 
i gang med at forny hele Skarreklit, så der i dag i realiteten er tale om en helt ny båd, men faconen 
er dog bibeholdt. Der er blevet skiftet stævn, bord, bundstokke, spanter og oplængere, dæk, 
dækshuse og et nyt styrhus er bygget op. Hækken er gjort så lig den oprindelige som muligt. 

Laget med Per Røpke i spidsen har haft travlt med at male både udenbords- og indenbords, og 
Skarreklit skal søsættes i foråret 2013. 

I efteråret havde værftet glæde af Andreas Skov fra Tranum, der var i ulønnet praktik indtil jul. 

Henrik Sonne er også blevet så godt som færdig med sin snare, der står i redningsstationen, og det 
bliver spændende at få den søsat, når vejret bliver lidt mildere. 

 

Nordvest 
Nordvest blev søsat i maj 2012, men på selve dagen blæste der en stærk kuling netop fra nordvest, 
så båden kom ikke i vandet den dag. Siden er den dog blevet brugt flittigt, og laget har bl.a. været 
en tur i Skagen til Skagensfestival. 

 

Bådelagene 
Jammerbugt og Elbo har også været godt aktive gennem året, og der er blevet fisket flittigt. Det er 
et flot syn med de mange både på stranden, hvilket også bliver påskønnet af de mange gæster i 
området. Det er utrolig dejligt, at der er så meget aktivitet omkring bådene, og det skal lagene have 
mange tak for. 

 
Skudehandelsprojektet 
EU-Interregprojektet Fremtidskyster blev formelt afsluttet med udgangen af 2012. Et af resultaterne 
har været hængt op i havbådehuset den seneste tid, og det er en plancheudstilling om skudehandlen 
mellem Han Herred og den sydlige del af Norge. Udstillingen er lavet sammen med Nordjyllands 
Kystmuseum, Lindesnes Fyrmuseum og Vestagdermuseet i Kristiansand. Sidste sommer lagde 



2 
 

Thomas og Pipsen deres sommersejltur over Sørlandskysten og deltog i Forbundet Kystens 
landsstævne på Bragdøya ved Kristiansand. Her blev udstillingen præsenteret første gang, og siden 
har den også hængt på Lister Kystkulturcenter i Norge. 

Der ud over har to studerende gennem projektet gravet rigtig mange spændende ting frem fra 
Rigsarkivet i København og Landsarkivet i Viborg om skudehandlerne og sandskuderne her i 
området. Det kommer I til at høre mere om fremover, når al materialet bliver samlet. 

 

Nordisk Kystkultur 
Sidste år deltog Pipsen også med en udstilling om Han Herred Havbåde ved Nordisk 
Kystkulturstævne i Ebeltoft i juli måned. Her var samlet folk fra Island, Norge, Sverige og 
Danmark, med deltagelse af forskellige fartøjer, rebslagere, bådebyggere etc. Der arbejdes på i 
nordisk regi at lave en mere formel organisation om Nordisk Kystkultur, og et af målene er at få 
bådebygning optaget som verdens kulturarv. 

 

Turistsamarbejde 

Havbådene har været og er fortsat involveret i et tættere samarbejde med turistvirksomhederne i 
Slettestrandområdet. Med VisitJammerbugt er der indgået et samarbejde om at tiltrække 
busselskaber til området, og havbådene har haft besøg af et par stykker allerede.  

 
Fiskepakhus i Thorupstrand 
Han Herred Havbåde er gået sammen med Thorupstrand Kystfiskerlaug og Thorupstand 
Fiskeriforening om at søge midler hjem til et nyt fiskepakhus i Thorupstrand. I huset bliver der også 
plads til at skære fisken, så det bliver muligt at sælge direkte til forbrugerne. Det er lykkedes at få 
finansieringen i hus, og det havbådene har bidraget med er råd og vejledning til ansøgningerne, at få 
samlet de forskellige input til indretning af huset, deltagelse i møder med arkitekt, ingeniør, 
konsulenter etc. 

Sideløbende er Thorupstrand Kystfiskerlaug involveret i et projekt, der indebærer, at fisk fra 
Thorupstrand skal sælges via en kutter i København. 

 
Arkitekturpris 
Han Herred Havbåde modtog Jammerbugt Kommunes arkitekturpris 2012 indenfor kategorien 
”nybyggeri”, hvilket vi er meget stolte af og glade for. 

 

Hebron 
Hebron har været lejet ud i et halvt år til en yngre fisker fra Thorupstrand. Den skulle meget gerne 
lejes ud igen, og et af målene er, at den skal lande nogle gange i Slettestrand i løbet af sommeren, så 
det bliver muligt at købe frisk fisk direkte fra båden. 
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Renovering af tågehorn 
Til sommerfesten i august havde vi besøg af et par kolleger fra Kristiansand, der begge er aktive i 
Bragdøya Kystlag. Klaus Olesen, der til daglig arbejder på Vestagdermuseet, fik øje på det 
tågehorn, som havbådene fik foræret til indvielsen i 2011.  Tågehornet er blevet brugt her ved 
Slettestrand. Det var i en temmelig dårlig stand, men Klaus tog det med hjem, og nu er det kommet 
retur efter at have været i hans kyndige hænder. 

 

Aktiviteter 
Foreningen har igen afholdt duelighedskursus og en aften med en repræsentant for FURUNO. LAG 
Jammerbugt- Vesthimmerland holdt deres generalforsamling i Havbådehuset, og foreningen Han 
Herred Mål holdt deres årsfest. Kunst Klim Kalkovn havde satellitudstilling i havbådehuset i 
påsken. Jonathan Bjerg Møller havde udstilling af sine fotografier ”Ved det yderste hav”. 

Som i de foregående år har der været mange besøg, fx var Hjerting Kanelaug på besøg, og to gange 
har der været besøg af en gruppe kulturinteresserede fra Schweitz. Desuden har medarbejdere fra 
både Hjørring Kommune og Jammerbugt Kommune været på besøg. Der har også været en del 
foreninger, grupper etc. på guidede ture, og her skal især Bent Kjeldgaard have tak for gange, de har 
taget en tørn. 

I sommerferien og igen i efterårsferien var der åbent hver dag, og der kommer fortsat mange 
besøgende både i havbådehuset og i værftet. Desuden har der været åbent den første lørdag i hver 
måned. 

Der var indkaldt til arbejdsdag i forbindelse med sommerfesten i august, og der var stor tilslutning, 
hvilket medlemmerne skal have mange tak for. Det er dejligt at opleve den opbakning til 
foreningen. 

 

 

 

 


