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Årsberetning Han Herred Havbåde 2020 

 

2020 har også for Han Herred Havbåde været et specielt år, da vi har skulle navigere indenfor de 
rammer som Coronaen har sat. 

Værftet  
De første måneder af 2020 havde bådebyggerne travlt med at renovere Nordsøen, der sejler med 
lystfiskere fra Hanstholm. Den fik skiftet planker i bagbords side, fik nye kølerør og både hækken 
og lønningen blev (gen)opbygget i aluminium. 

Midt i marts blev landet så lukket ned, men det store arbejde, der var gjort af Thomas Højrup, Hans 
Peter Brandi og Kurt Røge kom i mål, da det lykkedes at få underskrevet en kontrakt på nybygnin-
gen. Den 17. marts blev der skrevet under og givet (afsprittet) håndtryk. Økonomisk blev det en 
salgsmodel, som er til glæde for såvel køber som sælger. Hav i Balance og Klim Sparekasse gik 
sammen om at skaffe de lån og afdragsvilkår, som gjorde det muligt for en ung fiskerfamilie at købe 
nybygningen. Siden da arbejdede bådebyggerne særdeles hårdt på at få gjort den nye Goliat færdig. 

Da Per Olsen underskrev kontrakten var båden klædt op, og der var lagt bundstokke og oplængere i. 
Så der var et stort arbejde forude fra en åben, klinkbygget skrogskal til en helt færdig båd. Så meget 
som muligt blev lavet færdig inde i værftet, men for at gøre den færdig med montering af styrehus, 
master etc. blev den trukket udenfor i vinterkulden. Stor anerkendelse til bådebyggerne for den is-
kolde indsats i den bidende vind og frostvejr for at få det store byggeprojekt gjort færdigt til fiskeri. 

I arbejdet med Goliat spillede Coronaen dog også ind, da det til tider var svært for ikke at sige umu-
ligt at få fremmede håndværkere til at komme for at installere hydraulik og motor, men det lykke-
des. Heldigvis blev ingen af medarbejderne ramt af Corona, men værftet var også lukket for besø-
gende. 

Desværre måtte vi i efteråret 2020 sige farvel til vores lærling. Det viste sig, at den skulderskade, 
Mikkel havde pådraget sig nogle år tilbage, havde gjort så stor skade, at han ikke kunne fortsætte 
som håndværker. I stedet har vi fået en voksenlærling Rene Danielsen, der er startet 1. marts 2021. 
Rene stammer her fra egnen og er netop flyttet tilbage fra Århus med sin kone og deres første barn. 
Rene er uddannet smed med speciale i rustfrit stål og har arbejdet i flere år i Singapore med opgaver 

http://www.havbaade.dk/


2 
 

i fødevareindustri og skibe. Nu vender han sig mod træet som byggemateriale, vil læres op i klink-
bygningskunsten og arbejde med bygning af havbåde. 

Bådelagene 
Det blæste meget i begyndelsen af året, men lagsbådene nåede da ud på fiskeri efter tunger, rød-
spætter og torsk, inden de måtte holde en ufrivillig pause, da Corona satte en stopper for de sociale 
aktiviteter. 

Hen over sommeren blev fiskeriet taget op igen, bådene blev kølhalet mv. Desværre har bådelage-
nes adgang til havbådehuset været forhindret en del af året igen pga. corona-restriktionerne. Det er 
rigtig ærgerligt. 

Nordvest tilbød sejlture for foreningens medlemmer i samarbejde med Destination Svin-
kløv/Slettestrand – Thorupstrand. Det blev til to ture, en i maj og en juli. Fra Slettestrand blev kur-
sen sat mod vest, mens der blev nydt en bjesk eller noget saft. I Thorupstrand var der omvisning, 
frokost i Thorupstrand Fiskehus og på hjemvejen kaffe og kage. Det er jo en god måde for forenin-
gens medlemmer af komme ud på havet. 

14. juli blev det fejret, at det var 10 år siden, Jammerbugt blev søsat. Bådelaget bød på pølser, brød 
og øl udendørs, og det var også udgivelsesdagen for bogen ”Jammerbugt – en kystbåds genfødsel”, 
skrevet i anledning af fødselsdagen. Der var også lavet en lille udstilling i havbådehuset. 

Da Danmark igen lukkede mere op hen over sommeren blev der afholdt en del rundvisninger, og 
igen har det været bådelagene, der for en stor dels vedkommende har taget sig af dem, og det skal 
de have mange tak for.  

Spillaget  
Laget, der blev dannet i 2019 har foruden arbejdet med spil, blok og wirer sørget for at male spilhu-
set. Det skal de have mange tak for. Der bliver lagt rigtig mange frivillige timer i at få spillet til kø-
re. 

Formidling 
Grundet Corona har havbådehuset været lukket en del af 2020 og langt hen i 2021 også. Det betød 
også, at påskeudstillingen blev aflyst, mens det lykkedes at afholde råvaremarked i efterårsferien. 
Der var planlagt et par andre arrangementer, som dog også blev aflyst. 

I marts blev den fællesnordiske ansøgning vedr. optagelsen af den nordiske klinkbygningstradition 
på UNESCO’s immaterielle kulturarvsliste indsendt, og det bliver afgjort i december 2021. 

Jammerbugt i balance 
Det Veluxfinansierede projekt har kørt på det sidste år, og det sluttede med udgangen af april 2021. 
I sommeren 2020 finansierede den tyske Lighthouse Foundation dykkerundersøgelser med profes-
sionel dykker og fotograf Klaus Thymann. Til disse undersøgelser blev både Nordvest og Skarreklit 
brugt. Den lokale dykkerklub i Løgstør blev også involveret, og de var ude med Nordvest 1 dag. 
Dykkerundersøgelsen viste, at blødkorallen Dødningehånd fandtes adskillige steder i Jammerbugt, 
hvilket bl.a. betyder, at det er afgørende at arbejde for at få lavet et beskyttet havområde i Jammer-
bugt. Billeder fra undersøgelserne danner baggrund for en udendørs udstillling, der vil stå foran 
havbådehuset hen over sommeren. 
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Den statslige mærkningsordning, som der er blevet arbejdet intenst med i projektet især gennem 
Mathilde Højrups Ph.d.-projekt og deltagelse i den ministerielle følgegruppe, blev lanceret i no-
vember under navnet NaturSkånsom. I sommeren 2021 vil det forhåbentlig betyde øget efterspørg-
sel på kystfisk fanget med garn og snurrevod, langliner og tejner, ruser og bundgarn i det ganske 
land. Organisationen Levende Hav samlede i 1990’erne krudt til en ordning, hvormed forbrugere og 
fiskere i fællesskab kunne tage ansvar for at gavne vilkårene for et fiskeri baseret på sunde natur-
forhold og lokalsamfund. Mærkningsordningen er den foreløbige krone på denne langsigtede ind-
sats og en platform for stadige forbedringer og en fortsat kamp imod den ekspanderende industriali-
sering og brutalisering af fiskeriet. 

I projektet er der blevet arbejdet med revision af hjemmesiden www.livsformeribalance.dk og den 
mere populære formidling af projektet på hjemmesiden www.thorupstrandfisk.dk 

Lokalt samarbejde  
Han Herred Havbåde indgår fortsat i en række lokale samarbejder bl.a. i Destination  Svin-
kløv/Slettestrand – Thorupstrand, i Udvikling Han Herred samt i FiskeriLAG Jammerbugt. 
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http://www.thorupstrandfisk.dk/

