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1. august kunne vi endelig åbne Havbådehuset 
efter, coronaen havde lukket det siden novem
ber 2020. Det var godt at få liv i huset igen, og 
der er rigtig mange, der hen over sensommeren 
og efteråret har haft glæde af at komme ind at 
se udstillingen.

Heldigvis lykkedes det at lave en midlertidig 
udstilling udendørs som afslutning på det store 
Veluxfiansierede projekt Jammerbugt i balance. 
Den har også været virkelig velbesøgt hen over 
sommeren. Udstillingen viste billeder af den 
meget variede havbund i Jammerbugt. Det er 
muligt at gå på opdagelse via dette link: https://
storymaps.arcgis.com/stories/ced95e35eb0d4e
a2a54ee9e52edd6cb4

I samarbejde med Destination Svinkløv/
Slettestrand-Thorupstrand blev der i juli måned 

arrangeret 2 formiddage med Fortællinger fra 
bænken af præsten og skolelæreren. Her fortalte 
Ejler Winkel og Bent Kjeldgaard historier fra 
området, om foreningen Han Herred Havbåde, 
bådebyggeriet og bådelagene. I efterårsferien 
blev der også afholdt råvaremarked med en god 
håndfuld producenter fra lokalområdet.

Generalforsamling blev udskudt – igen pga. 
corona, og den blev afholdt 21. august i Hav-
bådehuset med stor tilslutning fra medlem
merne. Årsberetning og referat kan læses på 
www.havbaade.dk.

Bådelag
Selvom coronaen lukkede Havbådehuset – i 
en lang periode også for bådelagene – så er alle 

Elbo lander en diset morgen i november med en fangst sild. Foto: Pipsen
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bådene både blevet brugt og kølhalet i år. I flere 
år har lagene snakket om at afholde en  fælles 
redningsøvelse, hvor de bl.a. skulle afprøve 
redningsflåder, tage en mand ombord mv. Det 
blev sat til 7. august. Her beskriver Jan Lilholt, 
hvordan dagen forløb.

Redningsøvelse 2021 – Slettestrand
De 5 bådelag i Han Herred Havbåde (Nord
vest, Jammerbugt, Anna, Elbo og Skarreklit) 
gennemførte lørdag 7. august en storstilet 
redningsøvelse ud for Slettestrand. Desuden 
deltog redningsbåden fra Thorupstrand og red
ningshelikopteren i øvelsen. Der havde været 
fin presseomtale dagen før, så rigtig mange var, 

trods udsigterne til skybrud, mødt op på stran
den for at følge øvelsen.

Kl. 9.00 blev bådene i Slettestrand trukket 
i vandet og kl. 10.00 stødte redningsbåden, 
helikopteren og Skarreklit fra Lildstrand til, og 
øvelsen kunne begynde.

Redningsaktionen skulle afspejle en realistisk 
situation, hvor flere personer (2-3 fra hver båd) 
falder i vandet og reddes. 

Helikopteren indledte øvelsen med en  
opvisning i, hvorledes en person reddes op  
af vandet og op i helikopteren. Rednings  
båden demonstrerede efterfølgende bådens 
imponerende manøvreevne, og mange blev 
tilbudt en sejltur med den lynhurtige red
ningsbåd. 

4 oppustelige redningsflåder blev kastet i 
vandet med henblik på opsamling af de mange 
personer i vandet. Havaristerne kæmpede en 
brav kamp for at komme ombord i rednings
flåderne. Første mand ombord hjalp de øvrige. 
Da alle var ombord i redningsflåderne, blev de 
bjærget af havbådene.

Selv om det ”kun” var en øvelse for at træne 
medlemmerne i at håndtere en krisesituation 
til søs, blev det alligevel alvor. En af hava risterne 
fik pludselig et ildebefindende, mens vedkom
mende lå i vandet. Han blev hurtigt reddet op i 
redningsbåden fra Thorupstrand. Redningsper
sonalet kontaktede helikopteren, der var på vej 
mod Aalborg, og bad dem vende tilbage og lande 
på stranden for at bringe den syge til hospitalet. 
Heldigvis fejlede han ikke noget alvorligt.

Ved middagstid blev øvelsen afblæst, og 
 bådene blev trukket op på stranden igen. 

Som afslutning på øvelsen var der arrangeret 
fællesspisning for medlemmerne i værftsbyg
ningen. Der blev serveret diverse smagsprøver 
bl.a. røget fisk, krabbesalat, hjemmelavede 
vildtpølser, krondyrsteg og forskelligt tilbehør.

Værftet
Ovenpå den kæmpe indsats som bådebyggerne 
ydede med færdiggørelsen af Goliat, blev det tid 

til at trække vejret lidt igen. HM 84 Mette Juul 
fra Thorupstrand blev trukket op til værftet for 
at få udskiftet slidbunden og nylonbrædderne. 
Her gik skipperen og hans søn Torben og René 
til hånde.

Næste opgave for værftet er FN 427 Michell 
fra Løkken. Den har Vorupør Havbåde købt, 
efter ejeren sluttede sit fiskeri. Båden er meget 
interessant, for det er den sidste båd, der er 
bygget i Vorupør. Den er bygget i 1967 på N.P. 
Thomsens bådebyggeri, og den er godt 13 me
ter lang. Den har fisket fra Løkken de sidste 40 
år. Michell skal have skiftet en del planker,  
og den skal have slidbund på i stedet for de to  
sidekøle, som den er blevet brugt med i  
Løkken.

Redningsbåden fra Thorupstrand og redningshelikoperen 
fra Aalborg. Foto: Jan Lilholt

Det er ikke helt nemt at komme fra vandet og op i  
redningsflåden. Foto: Jan Lilholt

Michell er ikke helt ny længere. Foto: Pipsen

Michell i Løkken i 2019. Foto: Pipsen
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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, petermadsboll@icloud.com 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 20 70 08 70, pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag
Søren O. Jensen, telefon 31 33 15 50, s.o.j@altiboxmail.dk

Elbo Bådelag 
Villy Schmidt, telefon 42 68 06 14, villy_schmidt@mail.dk

Jammerbugt Bådelag 
Erich Borup, telefon 23 71 18 51, erichborup6@gmail.com

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

Anna af Slettestrand Bådelag 
Leif Andersen, telefon 41 11 17 28, leifogelse@live.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 

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

René høvler planken til. Foto: Pipsen

René og Peter i gang med at måle op til et bord. Foto: Pipsen

Kalender
Lørdag 4. december 2021 kl. 11-15  
Åbent i Havbådehuset

Lørdag 5. februar 2022 kl. 11-15  
Åbent i Havbådehuset


