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Bihama af Løkken
I foråret var kystbåden Michell fra Løkken i 
Thorupstrand for at blive repareret, inden den 
skulle videre til Vorupør. Vorupør Havbåde 
havde købt den, og Michell er den sidste båd, 
der blev bygget i Vorupør. Den har nu fået nav
net Viking.

Den anden kystbåd i Løkken er overtaget af 
et bådelag, og de sejlede den til Slettestrand 
for at få den kølhalet. Den skulle først og frem
mest males, dækket skulle smøres, styrhuset 
med de mange lag lak skulle ordnes, og den 
skulle have tjære i lasten. Den er nu tilbage i 
Løkken, hvor der desværre kun er én erhvervs
fisker tilbage.

Træbådstræf i Lildstrand
Lørdag d. 25. juni var der træbådstræf i Lild
strand. Vejret var helt fantastisk og bådene 
Anna, Jammerbugt og Nordvest sejlede om 
morgenen fra Slettestrand vestover. Det tager 
omkring to timer at sejle, og i år var det en 
meget meget flot tur i solskinnet. Bådene blev 
hebet op på stranden og lå hele dagen sammen 
med den hjemmehørende Skarreklit. Interes
serede kunne komme ombord og snakke med 
bådelagsmedlemmerne. 

Kl. 13 var der til fordel for Foreningen Lild
stand Landingsplads fiskeauktion over forskel
lige pakker med fersk og røget fisk med Simon 
Kollerup som auktionarius. Fisken var doneret 

Michell og Bihama ved Slettestrand. Foto: Pipsen
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af en række erhvervsdrivende fra området og 
Hanstholm.

Dagen før var de nye kystterrasser på hver 
side af landingspladsen indviet. De er en kom
bination af kystsikring og siddepladser, hvorfra 
man er i god afstand til spillet, men samtidig 
har en fantastisk udsigt dels over landingsplad
sen og dels over Skagerrak.

Fra Hav til bord
Lørdag d. 28. maj havde bådelagene indbudt til 
fra Hav til bord. Formålet med arrangementet 
var først og fremmest at sætte fokus på de gode 
råvarer fra haw, men også på at være medlem af 
foreningen og bådelagene og endelig at skabe 
indtægter til havbådeforeningen. I år blev alt 
tilbehør og alle drikkevarer sponseret af Super
Brugsen i Fjerritslev, så en kæmpe stor tak for 
det. Det er så godt at mærke opbakningen til 
havbådene. De, der allerede var medlemmer af 

foreningen, kunne komme at spise for 50 kr., 
mens det for årets nye medlemmer var gratis, 
når kontingentet var betalt.

Idéen var, at medlemmer kunne komme med 
ud om morgenen at røgte garn og tejner, men 
desværre var vejret ikke med på den idé. Heldig

Jammerbugt, Skarreklit, Nordvest og Anna i Lildstrand. Foto: Pipsen

Arrangementet fra Hav til bord. Foto: Pipsen
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vis var bådelagene forudseende og havde hentet 
fisk nogle dage i forvejen, så der var nystegte 
fileter af ca. 80 rødspætter, omkring 20 kilo 
kogte krabbekløer samt seks sider røget torsk. 
Desuden var der fjordrejer, muslinger og hum
mere fra fjorden. 

Der var meget stor tilslutning til arrangemen
tet med omkring 150 mennesker, og vi håber, at 
alle blev (nogenlunde) mætte, for der blev helt 
udsolgt.

Den nordiske klinkbådstradition
Pipsen har for Træskibs Sammenslutningen 
lavet en plancheudstilling om UNESCOs udpeg
ning af den nordiske klinkbådstradition. Den 
fortæller om baggrunden for udpegningen og 
alle de aspekter, der er med. Det er ikke bå
den, der er udpeget, men derimod den levende 
kulturarv og de fællesskaber, der er knyttet til 
båden – dvs. bådebygningen, brugen og ved

ligeholdelse samt de tilknyttede håndværk som 
rebslåning, sejlsyning mv.

Udstillingen kan nu ses i Havbådehuset.

Udstillingen var med på Træskibs Sammenslutningens pinsestævne i Korsør, med Skibsbevaringsfonden på Folkemødet 
på Bornholm, og nu flytter den rundt i Danmark til en række forskellige træskibsmiljøer. Foto: Pipsen

Udstillingen om havet under overfladen, der blev lavet i 
forbindelse med det Veluxfinansierede projekt Jammer
bugt i balance, og som blev støtte af Lighthouse Foun
dation, er efter den sidste år var i Slettestrand, blevet sat 
op i Lildstrand. 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 e-mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har e-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 w-mailadresse – også hvis du har 
fået ny – til pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtager e-mail, selv om du allerede 
har oplyst din e-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

Kystterrasserne i Lildstrand. Foto: Pipsen

Nordvest på vej i vandet. Foto: Pipsen

Bihama. Foto: Pipsen

Kalender

Hver tirsdag i juli kl. 20.00
Sange ved havet ved Havbådehuset


