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Skarreklit i Vorupør
Bådelaget arbejder fortsat med at skaffe midler 
til at istandsætte spillet og spilhuset i Lild
strand, men i juni blev de få dage med godt vejr 
brugt til at få malet Skarreklit udenbords.

Bådelaget fik også før sommeren lavet en af
tale med Vorupør Havbåde og Fonden  Vorupør 
Landingsplads om, at Skarreklit kan få fast base 
i Vorupør, mens der arbejdes på at få spillet i 
gang i Lildstrand. Ved at sejle med Skarreklit 
fra Vorupør kan laget tilbyde medlemmer af 
Vorupør Havbåde at blive medlem af Skarreklit 
og allerede nu komme med ud at sejle. Des
uden ligger Vorupør Landingsplads rigtig godt 
i forhold til egnede fiskepladser, så der er gode 
muligheder for at arrangere fisketure herfra.

Søndag 12. juli blev det så vejr til at sejle Skar
reklit til Vorupør, hvor båden ankom i løbet af 
eftermiddagen og blev modtaget af bl.a. med
lemmer af Vorupør Havbåde. Afgangen blev for
sinket, da landingsforholdene i Slettestrand har 
været noget vanskelige hen over sommeren. Der 
har ikke været meget vand over revlen, så bådene 
har ofte skulle grave sig ud. På turen til Vorupør, 
der foregik i fint vejr, blev der også pilket torsk.

Vejret har i juli jo ikke vist sig fra sin bedste 
side, så første fisketur med medlemmerne blev 
ikke før i august, hvor der så til gengæld også 
var rigtig god fangst!

Man kan følge med via lagets nyhedsbreve, 
der kan læses på havbådenes hjemmeside:  
www.havbaade.dk/skarreklitlildstrand  
Nye medlemmerne er selvfølgelig også meget 
velkomne, som de i øvrigt er til alle Han Herred 
Havbådes lag!

Slettestrand set udefra. Foto: Pipsen

Skarreklit ved Vorupør. Foto: Jens Utoft
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Anna på besøg i Løkken
Løkken Læmole blev oprindelig bygget i 192731 
og ombygget i 1950’erne. Stranden ved Løk
ken vender mod vest, og molen blev bygget for 
at skabe læ for fiskerne, der også her trækker 
bådene op på stranden. Desuden blev blokken 
til spillet fastgjort på molen. Gennem det sidste 
års tid har molen gennemgået en renovering 
som led i et større projekt, der bl.a. er støttet 
af Realdania under kampagnen Stedet Tæller. 
Molen er renoveret og ombygget, så den i høj 
grad også tilgodeser turisterne, og nu kan man 
både fiske med stang fra molehovedet og ad en 
trappe gå ned i vandet på sydsiden af molen.

Indvielsen af molen fandt sted 20. juli, og i 
den anledning sejlede Anna til Løkken for at 
deltage i festlighederne. 
 

Film fra Slettestrand
Sidste år fik vi en henvendelse om, hvorvidt vi 
var interesseret i en smalfilm, der var optaget i 
Slettestrand. Erik Lauesen Frost og hans familie 
holdt gennem en årrække ferie på Højgaarden, 
der ligger mellem Slettestrand og Hjortdal. Erik, 
der døde i 2012, var en ivrig fotograf, og han snak
kede med mange af fiskerne ved Slettestrand. I 
1967 optog han en smalfilm, mens familien var på 
ferie. Han filmede bådene, når de fiskede sild, og 
når de blev trukket op, og fisken blev losset. Men 
han filmede også almindelige ferieforeteelser og 
ikke mindst ringriderfesten i Slettestrand.

Hanne, der er Eriks datter, fortæller, at fade
rens ønske var, at filmen skulle sælges fra Høj
gaarden og fra Havbådene, og at indtægterne 
skulle gå til et eller flere legater til ældre med
borgere i Hjortdal. Nu er filmen, der varer ca. 16 
minutter, blevet brændt på dvd, og prisen er 60 
kr. Dvd’en kan vises på computer og på de fleste 
fjernsyn, og der er rigtig mange fine scener!

Hebron
Nu varer det ikke så længe, som det har gjort, 
før Hebron er klar til at komme ud af værftet. 
Der bliver fra foreningens side arbejdet på, at 
Hebron kan blive uddannelsesskib for unge 
fiskere. Der er flere unge, der har lyst til at prøve 
kræfter med fiskeriet, men det er ikke muligt at 
få flere unge med bådene fra Thorupstrand.

Løkkenvraget i udstillingen
Vragstykket fra Løkken, som havbådene har fået 
lov til at passe på, blev inden sommeren taget 
ind i Havbådehuset, så det kunne indgå som en 
del af udstillingen.

Tidligere på året blev der sendt tre styk
ker træ til dendrodatering, og det viste sig, at 
træet er fældet efter 1829, og at det er sydnorsk 
egetræ. Skibet har så højst sandsynlig været det, 
man kalder en Danmarksslup, som blev brugt 
til at fragte varer mellem Norge og Danmark.

Landingspladsen, bådene og husene. Foto: Pipsen

Anna ved den nyrenoverede mole i Løkken.  

Foto: Andreas Skov
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Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs,  
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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.
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Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

Det ene af de tre stykker, der blev dateret, 
stammer fra stævnen af det vrag, der ligger i 
stranden i Løkken, så vragstykket stammer fra 
det vrag. Hvis man skal dømme ud fra dette 
vrag, så var der ikke meget godt egetræ til 
bygning af både tilbage i Sydnorge på det tids
punkt. Plankerne er lavet af unge træer, for ker
nen af træet er i midten, og splinten er i siden. 

Ny båd til Thorupstrand
I løbet af det sidste års tid er værftet begyndt at 
planlægge og forberede arbejdet med at udvikle 
fremtidens havbåd til bæredygtigt fiskeri. I 
arbejdet indgår dels en model for finansiering, 
dels et arbejde med at udvikle bådens skrog 
samt indretning, og endelig vil værftet bygge en 
prototype i fuld størrelse.

Forberedelserne til arbejdet med skrogform 
og indretning ledes af Peter Madsbøll og fore
går i et tæt samarbejde mellem Peter, Søfarts
styrelsen, fiskerne i Thorupstrand og Eigil Rom
me, der står for tegnearbejdet og er bistået af 
Karstensens Skibsværft i Skagen med de første 
beregninger.

Kalender

Åbent lørdag 5. september kl. 10-15
Åbent lørdag 3. oktober kl. 10-15
Julefrokost lørdag 5. december

Kølen til den nye havbåd. Stævnen ligger på gulvet.  

Foto: Pipsen


