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Værftet
I værftet arbejdes der med den nye båd til 
Thorup strand. De første 13 bord blev sat op, 
hvorefter arbejdet med bundstokkene begyndte. 
Der er 30 bundstokke i den nye kystbåd. I øje
blikket arbejdes der med at klæde båden op med 
de sidste bord, hvorefter der skal oplængere – 
spanter – i.

En klinkbygget fjordjolle fra Bork i Ring
købing Fjord skulle have skiftet en del bord i 
bunden i bagbords side. Den blev sat ind i den 
søndre del af værftet, så Torben kunne arbejde 
med den uanset vejret.

Den ene af foreningsbådene i Løkken “Marie” 
kom i nærkontakt med en entreprenørmaskine 
på stranden, hvor den fik knækket et par bord 
og en bundstok agter. Den er blevet transpor
teret til Slettestrand for reparation.

I Skallerup er der endnu en skibningsbåd 
tilbage. De blev brugt under skudehandlen til at 

ro varer ud og ind fra de skuder, der handlede på 
kysten. I dag bliver den brugt i forbindelse med 
forskellige arrangementer. Skibnings båden, som 
Skallerup Bjærgelag står for, skulle have skiftet et 
par bord og klinker i bunden, og det arbejdede 
bådebyggerne med i begyndelsen af året.

Fiskerne ved Thorupstrand har også haft 
brug for bådebyggerne til en række reparatio
ner på de gamle kystbåde. Det er meget hårdt 
for bådene både at gå ud fra stranden og lande 
igen. Ofte er der en del strøm sammen med 
bølger, når bådene går ud, og det betyder, at 
bådene bliver løftet op af bølgerne, og så bliver 
de “banket” ned i revlen efterfølgende. De ældre 
både er godt brugt, og derfor kan de risikere at 
springe læk ved den hårde behandling.

Kikani 3 er blevet brugt meget flittigt vinte
ren igennem, når det har været havvejr. Den har 
fisket efter kulsøer helt inde langs kysten nord 
for Slettestrand. Stenbiderne er en fisk, som 

Et facongroet stykke egetræ skal tilpasses som bundstok til den nye båd til Thorupstrand. Foto: Pipsen 
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biologerne ikke ved så meget om. Det er meget 
karakteristisk, at nogle år kommer der rigtig 
mange ind til kysten, mens der andre år næsten 
ingen kommer. 2017 har været et rigtig godt år 
med mange kulsøer og derfor store mængder af 
stenbiderrogn. I år er der også mange søtunger, 
og rødspættesæsonen starter desuden snart. 
Der ud over er der fisket en del torsk. Torsken 
har dog holdt sig lidt væk fra kysten pga. den 
kolde østenvind, der har været i lange perioder. 
Så foretrækker torsken det lidt varmere vand 
længere ude.

Bådelagene
Det har været en kold start på 2018, men når 
vejret har været til det, så har bådelagene 
været ude på fiskeri. Elbo fik sidste år installe
ret en “ny” brugt BUHK-motor, og i 2017 blev 
båden brugt mere, end den har været de fore
gående år. Nu er gasreguleringen også helt i 
orden, så det er kun vejret og tiden, der sætter 

begrænsninger. Anna har også fået installe
ret ny motor, så båden er også nu sejlklar til 
fiskesæsonen.

Nordea-fondens satsning  
“Kysten er klar”
I november sidste år kom et lille filmhold på 
besøg i Slettestrand, hvor de optog film, der 
skulle bruges til at fortælle, om fondens sats
ning i år, hvor der er sat penge af til kystnære 
projekter. De kom med Jammerbugt ud at sejle 
på en dag, hvor det ikke var det bedste havvejr. 
Men det lykkedes at få nogle gode optagelser, og 
der var også sørget for, at der var fisk i garnene. 
En video med klip fra turen kan ses her:  
www.youtube.com/watch?v=bnIiaVqNbAI

20. marts i år kom fonden på besøg, hvor de 
satte et telt op på stranden. Om eftermiddagen 
var der inviteret til, at alle kunne komme med 
deres ideer til projekter med fokus på kysten 
og få en snak med Nordeafondens medarbej

Medlemmer af Bådelaget Elbo har været på fiskeri i januar 2018. Foto: Pipsen
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dere. Der var stor søgning til arrangementet, 
og vejret viste sig fra sin bedste side  midt i 
kuldeperioden.

Generalforsamling
Så er det også tiden for generalforsamlinger. Skar
reklit afholder 19. april, Anna og Jammerbugt af
holder deres lørdag 21. april. Nordvest og Elbo har 
holdt deres. Han Herred Havbådes generalfor
samling afholdes lørdag 26. maj kl. 14 i Havbåde
huset. På dagsordenen vil der være forslag til en 
tilretning af vedtægterne. Ligesom de foregående 
år vil bådelagene også fortælle om, hvad der er 
sket i årets løb for dem. Dagsordenen bliver lagt 
på hjemmesiden indenfor de næste uger.

Velux-projektet Jammerbugt i balance
I februar blev der afholdt et seminar i Thorup
strand af den europæiske organisation LIFE 
(Low Impact Fishers of Europe). Der kom 

deltagere fra mange europæiske lande både de 
baltiske og Sverige, Finland, England, Frank
rig, Spanien og Italien. Emnet var afsætning 
af lokalt fanget fisk, og hvordan fiskere kan gå 
sammen om salget.

Netop afsætning af fisk er der blevet arbejdet 
meget med i projektet i løbet af den sidste tid.

Thorupstrands nye parkeringsplads
I forbindelse med Jammerbugt Kommunes 
udvidelse af den eksisterende parkeringsplads i 
Thorupstrand, har Pipsen været med til at udar
bejde to formidlingsskilte, hvor man dels kan 
læse om stedets historie med skudehandel og 
fiskeri, om de klinkbyggede både og om de fisk, 
der bliver landet i Thorupstrand.

Kontingent
Det er tid til indbetaling af kontingent, der 
ligesom de foregående år er på 150 kr. for enkelt

Nordea-fondens arrangement på Slettestrand i forbindelse med lanceringen af deres nye satsningsområde. Foto: Pipsen



Medlemsnyt for Han Herred Havbåde April 2018 • 4

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, skarreklit@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 
Irwin Andersen, Udholmvej 45, 9460 Brovst, 
telefon 98 23 87 51, irwin@mail.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.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 

Layout og webmaster 
Bodilsen tekst & foto | www.billedhistorier.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

personer, 200 kr. for familier/husstand og 1.000 
kr. for virksomheder mv. Beløbet kan indbetales 
direkte til foreningens konto i Klim Sparekasse, 
reg.nr. 9135 kontonr. 0000095133 eller via giro til 
netbank på: +73 <85934503>. Kontingentet skal 
betales inden 1. maj. 

Kalender
Lørdag 21. april kl. 10.00 i Havbådehuset
Generalforsamling i Bådelaget Jammerbugt

Lørdag 21. april kl. 12.30 i Havbådehuset 
Generalforsamling i Bådelaget Anna

Lørdag 5. maj kl. 10.00-15.00
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 26. maj kl. 14.00 i Havbådehuset
Generalforsamling i Han Herred Havbåde

Lørdag 2. juni kl. 10.00-15.00
Åbent i værftet og Havbådehuset

Fladbåden fra Skallerup. Foto: Pipsen


