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Kystbåden Anna
I værftet er bådebyggerne i gang med en ny
bygning af kystbåden Anna. Anna blev oprin
delig bygget i Frederikshavn i 1924 til en fisker 
i Lønstrup. Faconen er meget rund og flad
bundet. Bordene løber langt op på stævnen, 
og de nederste syv bord er af egetræ, mens 
resten er lærk. På originalen er de øverste bord 
af fyrretræ.

Peter har valgt at bygge den nye Anna endnu 
mere grundgående end originalen, så den vil 
være lettere at bruge fra Slettestrand. Af stør
relse bliver båden lidt mindre end Jammer
bugt.

Som selskab i værftet har Anna en snare eller 
klitmøllerjolle, der er under bygning.

Indtil nytår er Cecilie på skole, mens Chri
stopher skal på skole til marts. Efter nytår kan 

vi byde lærling nummer tre velkommen, nemlig 
Andreas Skov fra Tranum, der på det tidspunkt 
har afsluttet grundforløbet på bådebygger
uddannelsen.

Heldige havbåde. Efteråret har budt på hidsige regnbyger over Jammerbugten, men ofte samtidig med sol. Foto: Pipsen

Cecilie i gang med at slå klinker i Anna. Foto: Pipsen



Medlemsnyt for Han Herred Havbåde November 2013 • 2

www.havbaade.dk

Fjordens Dag
Nordvestjysk Fjordkultur i Struer arrangerer 
hvert år Fjordens Dag. I 2014 har de valgt, at 
dagen skal foregå hos havbådene. På formid
dagens program får man historien bag havbå
dene og hører om, hvad vi laver. Peter fortæller 
om værftet og vores lærlinge om det at være 
lærling her. Bådelagene bliver også inviteret til 
at fortælle.

Om eftermiddagen er det planen, at Sara 
Deleuran og hendes elever fra Marienlyst Pro
duktionsskole laver et indslag om rebslagning, 
men det er ikke helt på plads endnu. Alle er 
velkomne, men det er nødvendigt med tilmel
ding, så følg med på  
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Hebron
Det er desværre ikke lykkedes at få Hebron ud 
at fiske i år. Det var Kristian Harbo fra Vorupør, 
der i sin tid fik bygget Hebron, og han og hans 
kone, Lis, har fortalt om de år, hvor Kristian 
fiskede med den. I arkivet hos havbådene 
har vi efterhånden mange timers optegnelser 

Christopher i gang med at sætte en bundstok i, mens Andreas ser til. Foto: Pipsen

Lis lukker muslinger op. Foto: Pipsen

Kristian skal til at agne kroge. Foto: Pipsen
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med dem, en masse billeder, vi har fået lov til 
at affotografere, og nogle videofilm. Kristian 
og hans folk fiskede ofte med kroge, og han 
fortæller, at det var bedst at agne med muslin
ger. Det var Lis, der først og fremmest agnede 
krogene.

En dag, hvor vi besøgte dem i Vorupør, havde 
de fået fat i muslinger, og vi optog video af, 
hvordan muslingerne blev åbnet, og hvordan 
de blev sat på krogene. Lis fortalte, at de mus
linger, de brugte dengang, var meget større, og 
skallerne var stærkere.

Duelighedsundervisning og bådelag
I år måtte Per Hansen fordele kursisterne på 
to hold til duelighedsundervisning, da der var 
mange tilmeldte. Det er rigtig rart at opleve, at 
der er så stor interesse for at sejle med havbå
dene. Alle bådelag er også fortsat åbne for nye 
medlemmer – se kontaktoplysninger på både
lagsformændene på side 4.

Til den nye båd Anna skal der også dannes et 
bådelag, og alle er velkomne. Tag en snak med 
Peter, hvis du/I har interesse for det.

Julefrokost
Lørdag 7. december inviteres alle medlemmer 
til julefrokost i Havbådehuset kl. 14. Tilmel
ding senest mandag 2. december til vores lær
ling Christopher på stoffer-1994@live.dk  
Som sædvanligt håber vi, at vi kan hjælpes ad 
med borddækning og oprydning, så mød gerne 
op lidt før ☺

Novemberlys over Slettestrand. Foto: Pipsen

Thorupstrand Kystfiskerlaugs skib Jammerbugt er ved 

at være klar til at sejle til København for at sælge fisk.  

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 
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

Kalender
■	 Åbent lørdag 7. december kl. 10 – 14
■		 Julefrokost lørdag 7. december kl. 14  

– tilmelding senest mandag 2. december
■		 Lukket mellem jul og nytår
■		 Åbent lørdag 4. januar kl. 10 – 15
■		 Fjordens Dag lørdag 1. februar

I september var der fyldt godt op på stranden! Alle både 

bygget i Han Herred Havbåderegi. Yderst til højre Henrik 

Sonnes snare Nova. Foto: Pipsen

Børnehaven Søstjernen fra Hjortdal var på besøg hos 

havbådene. Her fortæller Peter børnene om at bygge 

både. Foto: Personalet fra Søstjernen


