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Sommeren har vist sig fra sin bedste side med 
masser af godt vejr. I havbådene har der været 
åbent hver dag i skolernes sommerferie fra kl. 
10-16, og der har været mange besøgende.

Tre tirsdag aftener i løbet af sommeren har 
der været arrangeret »Sange ved havet«. En 
idé lånt fra Agger. I en lille times tid synger 
deltagerne fællessang udendørs til musikalsk 
akkom pagnement, og efterfølgende har et af de 
lokale hoteller serveret kaffe og kage i Havbåde-
huset. Der har været utrolig stor tilslutning til 
arrangementerne, og dem arbejdes der videre 
på til næste år.

I værftet har snaren nu fået slidbund på, og 
havprammen er blevet helt færdig og afprøvet 
med sejl af Cecilie og Christopher.

Torben har gjort forstævn, agterstævn og køl 
klar til næste projekt, der bliver en nybygning af 
en kystbåd bygget i Frederikshavn i 1920’erne til 
en fisker i Lønstrup. Originalen står i Svinkløv 
Plantage. Båden har nogle fine linjer, men er 
samtidig en lidt anden type end dem, vi hidtil 
har bygget. Den er lidt mindre end Jammer-

bugt, og den er meget fladbundet og derfor 
egnet til sejlads fra Slettestrand.

Opmåling af bådene
Konstruktør Eigil Romme har i foråret været an-
sat til at måle foreningens både op. Kystbådene 
er jo ikke bygget efter tegning, men for at kunne 
dokumentere bådene har vi nu fået tegninger af 
dem alle.

Nordisk Kystkulturfestival
I begyndelsen af juli blev den nybyggede og 
nymalede havpram læsset på en trailer sam-
men med træ til årer samt værktøj, og Cecilie, 
Thomas og Pipsen kørte til Karlskrona på 
den svenske østkyst for at deltage i Nordisk 
Kystkulturfestival. De første to dage bød på 
interessante indlæg fra alle de nordiske lande, 
og weekenden over var der udstillinger langs 
kajen. På ydersiden lå rigtig mange flotte skibe, 
der i konvoj kom sejledende ind, og bag udstil-

Cecilie i gang med at høvle en åre til på kajen i Karlskrona. Foto: Thomas Højrup
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lingsteltene var pladsen fyldt med skinnende 
lastbiler, traktorer, biler og motorcykler!

For os var især folkene fra Oselvar-værkstedet i 
Norge interessante – www.oselvarverkstaden.no 
De går selv i skoven for at fælde træet til deres 
joller, og de havde mange spændende fif i den 
forbindelse. Vi regner med, at der kan komme 
noget mere konkret samarbejde i stand med 
dem – i første omgang er det planen, at de vil 
besøge havbådene.

I begyndelsen af august skulle Skarreklit have 
deltaget i Risør Trebåtsfestival, men det måtte 
desværre opgives. Forhåbentlig byder der sig 
en lejlighed i de kommende år, idet festivalen 
afholdes årligt.

Fernisering
Dagen efter sankthans var der fernisering på 
Anna Studsholts akvareller »Kystens Miljøer«. 
Åbningstalen blev holdt af Inge Pedersen, der 
er medlem af Jammerbugt Kommunes kultur-, 
fritids- og landdistriktsudvalg. Arrangementer 
var godt besøgt, og billederne er blevet nydt af 

mange hen over sommeren, og en del er også 
blevet fristet til at købe et med hjem. Havbådene 
har købt en akvarel fra Slettestrand, hvor man ser 
det gamle fiskehus med traktorer syd for huset. 
Det bliver forhåbentlig også muligt på et senere 
tidspunkt at vise nogle af Annas akvareller her 
fra Slettestrand. 

Skærme
Til udstillingen i Havbådehuset er der her i som-
mer blevet tilføjet en skærm, hvor man kan læse 
om havbådene, om fiskeriet, der har foregået fra 
Slettestrand, om skudehandelsprojektet, se film 
fra søsætning af Skarreklit og høre strandfoged 
Kalle Sand fra Thorupstrand fortælle. Der er 
tekster også på engelsk og tysk. I øjeblikket bliver 
der arbejdet på en animation af, hvordan bådene 
lander og bliver hebet ud og ind af spillet m.m.

Om Jammerbugts sommertur til  
Limfjorden 20.-25. juli 2013
Skrevet af Erik Skov Nielsen  
på turdeltagernes vegne: 

Med en uges forsinkelse på grund af for meget 
vind kom Jammerbugt af sted på tur lørdag 20. 
juli. De sidste dage inden afgang blev brugt til at 
tømme båden for fiskekasser og andet grej, der 
ikke var brug for på turen, få fendere, fortøjninger 
og diesel om bord og indrette den til lystsejlads. 

Sidebænkene i lasten er 1,96 meter lange og 
kan fint anvendes til luftmadrasser – det er ren 
luksus. Pantryet? Jah, vi havde en elkedel, ter-
mokande og kaffetragt. Forplejningen i øvrigt 
var landbaseret. 

Vi blev trukket ud og havde en fin tur i sol og 
frisk vind til Hanstholm. Jammerbugt bekræfte-
de endnu en gang, at den er stabil og bjærger sig 
godt, bare man undlader at sætte stævnen lige op 
i søerne. Hanstholm Havn en lørdag eftermiddag 
er ikke noget at skrive hjem om, og stedets faci-
liteter – eller mangel på samme – sikrer, at man 
kun sejler derind, hvis man er nødt til det. 

Den nybyggede havpram med sprydsejl. Værftet tager 

meget gerne imod bestillinger på nybygninger. Foto: Pipsen
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Nu er Jammerbugt så blevet voksen. Den har 
ligget ude hele natten og været i fremmed havn.

Søndag bød på en flot tur forbi høfderne ved 
Agger til Thyborøn. Herligt at sejle ind i inder-
havnen til fine faciliteter og en hyggelig restau-
rant på kajen. Thyborøn er mellemstation for 
mange store lystyachter på rejse fra Skandinavien. 
De bliver selvfølgelig beundret og kommenteret 
fra kajen. Jammerbugt fik en helt anden opmærk-
somhed. Et træskib med de linjer, slidbord og 
nymalet. Flere fiskere kom hen og sagde, at sådan 
én havde de også sejlet med, og mange turister 
skulle høre, hvordan vi fiskede med båden og 
sejlede den op på stranden.

Efter et veldækket morgenbord mandag gik 
turen gennem Nissum Bredning og Oddesund, 
en tur ind i Sillerslev Havn og videre til Nykø-
bing for overnatning. Atter en flot tur i strå-
lende sol. Nykøbing Havn har fine faciliteter, og 
den gamle købstad har mange hyggelige værts-
huse, der bestemt er et besøg værd.

Tirsdag gik turen til Løgstør med en lille af-
stikker ind i Rønbjerg Havn, hvor Jammerbugt 
atter blev beundret. I Løgstør fortøjede vi meget 
passende ved Kongekajen, hentede diesel, luk-
kede skibet af og tog hjem til overnatning.

Onsdag tog Karen, Minna og skibshunden 
Skipper med på farten. Vi bestemte os for at 
sejle nord om Mors og tilbage vestud gennem 
fjorden. Gæstegasterne kom af i Vilsund. Der var 
marked på havnen, så den var propfuld, men det 

lykkedes os at fortøje uden på en stålbåd og få 
gasterne i land uden uheld. Ejler var den flinke 
chauffør og fragtede pigerne tilbage til Løgstør til 
bilerne, og Jammerbugt fortsatte til Thyborøn.

Torsdag satte vi kursen hjemad mod Slet-
testrand. Atter en flot tur op langs Vestkysten 
forbi Stenbjerg i fint vejr.

Jammerbugt er en dejlig båd. Herlig at fiske 
med, herlig at sejle tur med. Prøv det, det skal 
opleves!

Nordvests sommertur
Nordvest har også været på sommertur, hvor de 
startede med at sejle til Skagenfestival og efter-
følgende tilbragte et par uger i Lim fjorden.

Arbejdsdag, sommerfest  
og lagsmiddag
Lørdag 10. august var der indbudt til fælles 
arbejdsdag og senere sommerfest. Vejret var 
ikke helt stabilt, så spilhuset blev ikke malet, 
til gengæld blev der bl.a. ryddet grundigt op i 
redningshuset, og der blev bygget hylder til de 
enkelte bådelag, så de kan have en del af deres 
grej derovre. Samme dag blev vi næsten løbet 
over ende af besøgende – det var jo den sidste 
lørdag i skolernes sommerferie, så der var mas-
ser af aktivitet. Den efterfølgende sommerfest 
var som altid meget hyggelig.

Ikke helt dårligt at være på sommersejladstur i 

Limfjorden med Jammerbugt.

Kystbådene – her er det Nordvest - egner sig også til de 

lavvandede kyster langs Limfjorden. Foto: Nico Pedersen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 
Thomas Højrup
Etnolog, bestyrelsesformand 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand 
9690 Fjerritslev, telefon 30 13 59 50 
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.
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Følg Han Herred Havbåde på

24. august havde lagene indbudt til fiskebord 
med »hjemmefangede« fisk for lagsmedlem-
mer, bestyrelse og medarbejdere i havbådene. 
Det var et meget velbesøgt arrangement, hvor 
der måtte hentes ekstra stole.

Fiskepakhuset i Thorupstrand/ 
Jammerbugt HM 800
I Thorupstrand er der ved at blive bygget nyt 
fiskepakhus, og samtidig er kystfiskerlaugets 
kutter HM 800 ved at blive renoveret og indret-
tet til flydende fiskebutik. Læs mere om projek-
tet på www.voresomstilling.dk

Duelighedskursus
Der starter et nyt duelighedskursus 24. september 
kl. 19-22. Kurset løber over 12 gange med Per Han-
sen fra Rønbjerg som lærer. Prisen er som altid 
fordelagtig – 800 kr. plus undervisningsmateria-
ler og eksamensafgift. Tilmelding efter først til 
mølle-princippet til Nico Pedersen på 40 51 08 23.

Kalender 
Havbådehuset er åbent på hverdage i arbejdstiden.
Værftet er åbent hver tirsdag fra kl. 14-16.

■ Lørdag 7. september er der åbent i  
Han Herred Havbåde kl. 10-15

■ Lørdag 5. oktober er der åbent i  
Han Herred Havbåde kl. 10-15

■ Uge 42 (skolernes efterårsferie)  
er der åbent i Han Herred Havbåde kl. 10-16

11. juli blev Henrik Sonnes snare Nova søsat i frisk vejr. 

Men den klarede sig rigtig godt. I sommerens løb har den 

været i Limfjorden og er blevet prøvet af. Foto: Pipsen


