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De første dage i det nye år bød på godt fiske-
vejr. I mange uger er vinden kommet fra sydlige 
retninger, og det betyder, at der er forholdsvis 
roligt tæt på land langs Han Herreds kyst. 
Samtidig har stormen i december rodet godt og 
grundigt rundt i vandmasserne og i havbunden, 
og det har vist sig, at torsken er kommet ret 
tæt på land. Det har betydet, at der har været 
mange fiskedage, og at fangsten har været god.

Lærlinge
Efter veloverstået grundforløb i efteråret 2013 på 
Teknisk Skole i Hillerød startede Andreas Skov 
fra Tranum her efter nytår som havbådenes 
tredje lærling. Andreas var allerede i efteråret 
2012 i praktik på værftet, efter han var gået ud 
af folkeskolen. Praktikperioden gav ham lyst til 

at uddanne sig til bådebygger, og da Cecilie af-
slutter sin uddannelse i slutningen af maj, blev 
der mulighed for, at Andreas kunne begynde 
nu. Cecilie afsluttede før jul sin svendeprøve på 
Teknisk Skole med en flot karakter. 

Torskefangst med Elbo – januar 2014. Foto: Pipsen

Vandet var højt fredag 13. december 2013.  

Foto: Rikke Eisenhardt
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Anna og Nordsøen
Inden jul var Anna klædt helt op med alle bord, 
bundstokke var sat i, og som det sidste blev køl-
jernet sat på. Nu kan man rigtig se, hvor anderle-
des skrogformen er på den i forhold til de andre 
kystbåde, der er bygget på værftet. Desværre er 
det endnu ikke lykkedes os at finde særligt man-
ge oplysninger på båden, men vi leder videre. 
Når man kigger på faconen, så minder den en del 
om modellen af sandskuden, som vi har udstillet 
i havbådehuset. De er begge meget fyldige, men 
Anna kan flyde på meget mindre vand.

Som nævnt sidst skal der også dannes et 
bådelag omkring Anna, og interesserede er 
velkomne til at henvende sig til Peter på 40 27 
45 07 eller kigge forbi værftet.

Her efter nytår er Anna og den halvt klædte 
havpram stillet til side i værftets sydende, for 
værftet har fået en ordre ind på at skifte bund på 
kystbåden Nordsøen. Nordsøen blev i vinteren 
2008-09 ombygget fra erhvervsfiskerfartøj til at 
kunne sejle med lystfiskere. Dengang stod den 
ude på stranden nord for redningsstationen i 
Slettestrand, men nu er den blevet trukket ind i 
værftet. Masterne blev lagt ned, inden den kunne 
komme ind gennem porten, og nu fylder den godt 
op indendørs. Arbejdet skal være færdigt midt i 
marts, hvor de første lystfiskere har booket en tur. 

Fremtidskyster
I forbindelse med det nordiske projekt Frem-
tidskyster, som Han Herred Havbåde var en del 
af, udkom der før jul en bog med titlen »Hållbar 
utveckling i kustsamhällen«. To af kapitlerne 
handler om Nordvestjylland. I »Nordstrandens 
kystbyer – mellem livsform og livsstil« beskrives 

Anna set fra oven. Foto: Pipsen

Alle mand i gang med at tage gamle bord af Nordsøen. 

Foto: Pipsen
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udviklingen i Lønstrup, Løkken, Slettestrand 
og Thorupstrand fra skudehandlerpladser til 
de byer, de er i dag. »Fiskere og forskere sam-
arbejder om at udvikle bæredygtige livsformer i 
fremtidens kystsamfund« omhandler det, der er 
sket i Thorupstrand efter dannelsen af Tho-
rupstrand Kystfiskerlaug og privatiseringen af 
fiskekvoterne. Kapitlerne er skrevet af Pipsen 
(Kirsten Monrad Hansen) og Thomas (Højrup).

Bogen handler foruden de danske eksempler 
om udviklingen i kystområderne i Sydnorge, Vest-
sverige og i Helsingborg, og den giver en række 
bud på en bæredygtig udvikling i fremtiden.

Fjordens dag – en reminder
Lørdag 1. februar afholder Nordvestjysk Fjord-
kultur Fjordens Dag i Slettestrand. Program-
met starter kl. 9.30, og der er en ændring i 
forhold til det »trykte« program, fordi midda-
gen først bliver kl. 13 – og det bliver på Ferie-
center Slettestrand. Nordsøen fylder så meget 
op i værftet, at vi ikke kan dække op derinde. 
Se program, og husk tilmelding på  
www.nordvestjyskfjordkultur.dk/10968/

Duelighedsundervisning og radiokursus
Per Hansen har indvilget i at arrangere endnu 
et duelighedskursus med start tirsdag 11. 
 februar kl. 19. Interesserede skal sende en mail 
til Pipsen på pipsen@havbaade.dk hurtigst 
muligt. Selve kurset koster 900 kr., materialer 
ca. 600 kr. (medmindre man låner sig frem) og 
eksamen 320 kr. Det er alt i alt langt under den 
gængse pris.

Hvis der er interesse, kan vi også arrangere et 
VHF/SRC-kursus i løbet af foråret. Vi vil forsøge 
ligesom sidst at få det arrangeret over en week-
end med eksamen en hverdagsaften i Aalborg. 
Tilmelding også til Pipsen, så vi kan se, om der 
kan blive et hold.

Thorupstrand Pakhus  
og HM 800 Jammerbugt
Siden sommeren 2013 har der været heftig 
 byggeaktivitet i Thorupstrand, hvor et nyt lan-
dingsanlæg til fiskerne er ved at være færdigt. 
Det betyder væsentligt forbedrede arbejdsfor-
hold og en kold kølekæde for den landede fisk. 
Huset rummer også en skæreafdeling, hvor en 

Jammerbugt i København. Foto: Anders Højrup Sørensen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 
Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
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 
Per Røpke, Sandnæshagevej 14, Lildstrand, 
7741 Frøstrup, telefon 40 50 97 13 skarreklit@hotmail.com 

Elbo Bådelag 
Jens Michael Pedersen 
mobil 40 50 81 56 jmp@ccaa.dk

Jammerbugt Bådelag 
Ejler Winkel, Toftendamsvej 16, Svinkløv,
9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 36 ejlerwinkel@mail.dk

Nordvest Bådelag
Nico Pedersen, Grønnestrandsvej 29, Andrup,
9690 Fjerritslev, telefon 40 51 08 23 jetteognico@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.

havbaade.dk’s redaktion

Kirsten Monrad Hansen • pipsen@havbaade.dk 
Layout og webmaster: 

Bodilsen tekst & foto | 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

del af den landede fisk kan flås og filetteres. Et 
nyt isværk er en del af bygningen, og der bliver 
meget lettere adgang for fiskerne til at få is. 
Indvielsen er fastsat til tirsdag 11. marts.

Siden slutningen af november har Thorup-
strand Kystfiskerlaugs flydende fiskebutik 
HM800 Jammerbugt solgt fisk i København. 
Der er åbent tirsdag-fredag kl. 10-18 og lørdag 
kl. 10-16. P.t. ligger den ved Nyhavn 40, men 
med tiden skal den ligge i Havnegade lige rundt 
om hjørnet fra, hvor den ligger nu.

Kalender
■	 Lørdag 1. februar: Fjordens Dag  

– husk tilmelding (se side 3)
■	 Lørdag 1. marts: Åbent kl. 10-15
■	 Lørdag 15. marts: Generalforsamling  

i Jammerbugt Bådelag
■	 Lørdag 22. marts: Generalforsamling  

i Elbo Bådelag
■	 Lørdag 5. april: Åbent kl. 10-15
■	 Lørdag 26. april: Generalforsamling  

i havbådehuset kl. 14

Cecilies svendeprøve, der er en stol bestående af bl.a. 

glasfiber, træ og rustfrit stål. Stolen kan ses i havbådehuset.


