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Anna
I Anna er der nu kommet oplængere, og skoddet 
mod forlukafet er ved at blive sat op. Motoren er 
en Bukhmotor, som medlemmer af bådelagene 
har renoveret, og den er nu ved at blive instal
leret i Anna. Motoren ligger langt fremme i 
modsætning til andre både, men den er sat efter, 
hvor motoren stod i den originale Anna.

Havprammen er ved at være færdig, men der 
mangler bl.a. essing.

Goliat
Per Olsen fra Thorupstrand har fået skiftet en 
stor del af styrbordsside på sin kystbåd Goliat. 
Båden er bygget i Aalborg i 1985 til Karsten 
Nielsen i Thorupstrand.

Cecilies afslutning
Onsdag 28. maj sagde vi farvel til Cecilie, der 
nu er udlært bådebygger. Hun har været hos 
os i tre et halvt år – og den tid er gået hurtigt. 
Cecilie var en uge i praktik i efteråret 2010, 
hvor både hun og Peter lige kunne se, om det 
nu også var noget, det med bådebygning. Hun 
blev sat til at spigre kølbordet på Nordvest 
fast, dvs. den nederste planke mod kølen. Ikke 
noget let job, men det afskrækkede hverken 
hende eller Peter. Cecilie har været med til at 
renovere Nordvest og Skarreklit, hun har byg
get både sin egen havpram og en havpram på 
værftet, og hun har lavet forskellige reparatio
ner på bådene i Thorupstrand. Her til sidst har 

Aftenslys over Slettestrand. Foto: Pipsen

Per Olsens kystbåd Goliat. Foto: Pipsen
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hun været med til nybygningen af kystbåden 
Anna, og hun har også stået for en stor del af 
motorinstallationen i den.

Påskeudstilling
Udstillingen under navnet Kunst i Bådhuset i 
påskedagene blev meget godt besøgt. Der var 
mange ting at kigge på i år, også på første sal 
i bådhuset. Påskevejret var rigtig godt, og der 
kom også mange besøgende i værftet, hvor de 
kunne kigge på Anna og den havpram, der er 
under bygning.

Generalforsamling
Generalforsamlingen var velbesøgt, og i lighed 
med sidste år fortalte hvert bådelag lidt fra 
årets gang i forbindelse med bestyrelsens 
beretning. Det er en god måde at få et ind
blik i bådelagenes brug af bådene at høre om, 
hvordan lagene fungerer i dagligdagen. Og 
heldigvis er der fortsat stor tilslutning til la
gene, og der kommer fortsat flere medlemmer. 
Som afslutning viste Thomas nogle billeder og 
lidt video fra et nyligt besøg i den kinesiske by 
Shansandao, hvor der er 1.000 hjemmehørende 
fiskefartøjer.

Ole Ubbesen
Sommeren over er der i havbådehuset en akva
reludstilling af maleren Ole Ubbesen. Motiver
ne er maritime med en række både, der sejler i 
danske farvande.

Ole Ubbesen er selv ivrig sejler, og livet på og 
omkring vandet er en inspiration i hans arbejde. 
Han har arbejdet som landskabsarkitekt, men 
kunsten i form af tegninger i oliekridt og tusch 
– og nu mest akvarel – er nok det, flest kender 
ham for.

Cecilies afskedsreception. Foto: Pipsen

Nogle få af de 1.000 fiskerbåde i Shansandao ved det 

østkinesiske hav. Foto: Pipsen
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Havbådene og omverdenen
Ved det nyligt overståede Folkemøde på 
Bornholm blev Han Herred Havbåde præsen
teret som det gode eksempel på, at det nytter 
noget at investere i de såkaldte yderområder. 
Især når der opbygges partnerskaber, som 
det er sket med Thorupstrand Kystfiskerlaug. 
Det skete under overskriften Kulturelle fyr-
tårne med pæren i orden arrangeret af Visit
Nordjylland.

I juli vil Thomas og Pipsen lægge deres som
mersejlads omkring Oslo for at deltage i Nor
disk Kystkulturstævne.

På kutteren i Havnegade i København, 
hvor der sælges fisk fra Thorupstrand, er der i 
forrummet opsat en række billeder fra Hav
bådene. 

I forbindelse med den store internationale 
golfturnering Made in Denmark, der løber af 
stablen 14.17. august i år på Himmerland Golf 
& Spa Resort, bliver havbådene involveret med 
en udstilling. Foreningen Udvikling Han Her-
red vil gerne tiltrække flere turister ved at vise, 
hvilke ting Han Herred kan byde på. Planen er 
bl.a., at enten en pram eller en snare skal med 
til Gatten.

Salg af modeller
Aksel Simonsen, født i Løkken, har i flere år 
lavet små fine modeller af kystbådene, som vi 
har solgt i havbådehuset. Han er kommet forbi 
med en ny sending, så vi nu har tre størrelser 
med Skarreklit som den største i 1:60. 

Bibliotek
I det lille kontor mod syd på første sal i både
huset er der så småt ved at blive opbygget et 
lille bibliotek med bøger over emnerne fiskeri, 

En nymalet Elbo mod en truende himmel. Foto: Pipsen

Skibsmodeller til salg. Foto: Pipsen
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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 
telefon 40 50 81 56 jmp@ccaa.dk

Jammerbugt Bådelag 
Haakon Jensen, Gl. Hvarrevej 47, 
9690 Fjerritslev, telefon 40 91 63 93 haakon@jensen.mail.dk

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, Stagstedvej 54,  
9460 Brovst, telefon 40 74 40 58 hanspeterbrandi@gmail.com

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

kystkultur m.v. Alle medlemmer er velkomne til 
at benytte sig af biblioteket.

Sommeråbent
I lighed med de foregående år er der åbent hver 
dag i hele skoleferien fra lørdag 28. juni til og 
med søndag 10. august kl. 1016.

Kystbåden Anna. Foto: Pipsen

Nogle af Ole Ubbesens akvareller som er udstillet i 

havbådehuset sommeren over. Foto: Pipsen


