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Skarreklit og Lild Strand
Siden juli har Skarreklit ligget i Nr. Vorupør, 
hvor bådelaget har fået brugt båden til at sejle 
på fisketure. Samtidig har der været en jævn til-
gang af nye medlemmer til laget, der nu er oppe 
på 32. Laget har søgt penge til at renovere spillet 
og husene i Lild Strand, og i sidste uge kom der 
svar fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kin-
ney Møllers Fond til almene Formaal om, at de 
har doneret 2 mio. kr. til projektet Lild Strand 
Fiskerleje anno 2015. Det var en meget glædelig 
nyhed – og stort til lykke til bådelaget!

Projektet går kort fortalt ud på at bruge den 
gamle fiskerikultur som afsæt for udvikling 
i Lild Strand. Kystfiskeriets bygninger bliver 
renoveret, og det udtjente ophalerspil udskif-
tes med et nyt og moderne anlæg. Samtidig 
forbedres parkeringsforholdene, så fiskere og 
besøgende turister ikke skal sidde fast i det løse 
strandsand omkring bygningerne på landings-
pladsen. 

Med renovering af de gamle bygninger og 
etableringen af et nyt ophalerspil genetableres 
tidligere tiders forhold, hvor de store kystbåde 
blev trukket op på stranden, og helt i tråd 
hermed kommer Skarreklit fremover til at ligge 
på landingspladsen, som det var tanken, da Lild 
Strand Bådelag blev dannet og fik båden over-
draget fra Han Herred Havbåde. 

Projektet er tænkt som en kickstarter i forhold 
til en positiv udvikling i Lild Strand, hvor tiden 
har stået lidt stille, til trods for at der foregår 
langt mere, end de fleste er klar over. Håbet er, 
at Lild Strand igen kommer på landkortet som et 
aktivt lokalsamfund i Thisted Kommune, hvor 
kystfiskeriet tidligere havde stor betydning. 

Det vil samtidig give bådelagene i Slette-
strand mulighed for at besøge Lild Strand og 
arrangere fisketure fx til stenrevet Bragerne, der 
ligger i kort afstand fra stranden.

Bådelaget har fået ny hjemmeside:  
www.skarreklitlild.dk

Forhåbentlig kan Skarreklit komme hjem til Lild Strand til foråret. Foto: Thomas Højrup 2014
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Udstilling i Utzon Center
Torsdag 8. oktober åbnede udstillingen Vækst 
– gro og byg fremtiden sammen i Utzon Center 
på Aalborgs havnefront. Udstillingen ønsker at 
skabe en diskussion, som ikke handler om vin-
derbyer og taberområder. Men om hvordan vi 
i vores byer såvel som i vores landområder kan 
gro og bygge en bæredygtig fremtid – sammen. 
Man ønsker at sætte fokus på ildsjælene, men 
også på de lokale materialer.

Han Herred Havbåde er repræsenteret med 
en planche, med en stabel facongroet egetøm-
mer og to paller limsten.

Af andre lokale projekter kan nævnes Nor-
disk Brænderi ved Anders Bilgram, Thorup-
strand Kystfiskerlaug og Cold Hawaii. Udstil-
lingen er åben til 28. februar 2016. Læs mere på 
www.utzoncenter.dk/dk/besoeg/udstillinger/
vaekst15.htm

Redningsøvelse
Bådelagene havde 19. september arrangeret 
redningsøvelse. Det var planen, at der skulle 
øves mand over bord. Sikkerhedsudstyret skulle 
præsenteres, og redningsmandskabet fra Tho-
rupstrand ville også komme med redningsbåden. 
Desværre var vejret ikke indstillet på at spille med, 
så på grund af blæsten blev dagen aflyst. I stedet 
forsøger lagene at arrangere en dag til næste år. 

Hebron
Hebron er endnu ikke blevet helt klar til 
at komme ud af værftet. Der er kommet ny 

Fra udstillingen i Utzon Center. Foto: Thomas Højrup

En dag, hvor det ikke var fiskevejr, udskiftede 

bådelagsmedlemmer rullen på tårnet. Foto: Pipsen
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propeller og skrueaksel, og der er sat ny løn-
ningsoverligger og svineryg på. Svineryggen er 
det stykke egetræ, der ligger ovenpå lønningen 
op mod stævnen, og som skal tage sliddet fra 
ankertov, fortøjning m.v. Det opstående (på 
lønningen) er kommet på, fint malet med kut-
terblå maling. Dækket er repareret, og en stor 
del af ledningerne til motorinstallationen er 

ved at blive udskiftet med rør. Selv om Hebron 
står oven i en bunke høvlspåner, der jævnligt 
bliver vandet, og befugtningsanlægget kører 
i værftet, så vil den have godt af at komme 
udenfor at stå, så træet kan trække sig sam-
men igen.

Nordvest
Nordvestlaget har lidt under, at der ikke har 
været ret meget vand på revlen. Derfor har det 
været svært for dem at komme ud at sejle. Ved 
sidste forsøg måtte de opgive og blev så hebet 
baglæns ind.

Livet på kysten 2
Thomas (Højrup) holdt sidste år i december et 
foredrag om »Livet på kysten«. Der var så meget 
at fortælle, at der nu afholdes del 2. Det foregår 
mandag 30. november kl. 19 i Havbådehuset. 
Pris er ligesom sidst 90 kr. 

Tilmelding gennem folkeuniversitetet  
www.fuihh.dk eller på 98 21 20 92 senest  
26. november.

Nordvest hebet baglæns op. Foto: Pipsen

Lønning og svineryg på Hebron. 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, 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
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.

havbaade.dk’s redaktion

Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 
Layout og webmaster 

Bodilsen tekst & foto | www.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

Julefrokost
Julefrokosten i år bliver lørdag 5. december  
kl. 14 i Havbådehuset. 

Tilmelding på pipsen@havbaade.dk senest 
mandag 30. november. Maden leveres fra Hotel 
Højgaarden.

Kalender

Lørdag 7. november kl. 10-15 
Åbent i Han Herred Havbåde

Mandag 30. november kl. 19 
Foredrag med Thomas Højrup

Lørdag 5. december kl. 10-13 
Åbent i Han Herred Havbåde

Lørdag 5. december kl. 14 
Julefrokost for medlemmer

Elbo på vej på fiskeri en diset oktobermorgen. Foto: Pipsen


