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ri- og Søfartsmuseums årbog »Sjæklen«. Her 
har bestyrelsesformand Thomas Højrup 
skrevet om Thorupstrand Kystfiskerlaug og 
Han Herred Havbåde.  
 
Åbent værksted hverdage kl. 10-14 
Allerede nu fungerer redningsstationen som 
et åbent værksted, hvor man kan komme og 
følge med i bygningen af »Elbo«. Der er nor-
malt åbent på hverdage mellem kl. 10 og 
14. Tag samtidig hensyn til, at det er en ar-
bejdsplads, og hold afstand til maskiner. 
På hjemmesiden Havbaade.dk kan du læse 
mere om baggrunden for projektet og følge 
med i udviklingen af det nye nationale cen-
ter for kystkulturen. 
 

Ambassadørbesøg 
Fredag 25. april besøgte USA’s ambassadør i 
Danmark, James P. Cain, Thorupstrand på 
sin ReDiscovery Tour rundt i Danmark. Her 
blev han mødt af formanden for Tho-
rupstrand Fiskeriforening, Gert Kristensen, 
fisker Evald Kristensen (th) og Pipsen fra 
Han Herred Havbåde. 

Foreningen 

Han Herred Havbåde 
 
Bestyrelse 
Thomas Højrup, etnolog, bestyrelsesformand, 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand,  
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 59 50  
thomas@havbaade.dk  
Evald Kristensen, fisker, Fyrrestien 3,  
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 22 59 92  
Per Kristensen, spilpasser, Fyrrestien 8,  
Thorupstrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 22 59 53  
Otto Kjær Larsen, gårdejer, kommunal-
bestyrelsesmedlem, Toftholmvej 124, Ullerup, 
9690 Fjerritslev, telefon 98 22 55 52  
Martin Rønne Nielsen, fisker, Rødspættevej 3, 
Slettestrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 21 73 92  
Søren Andreas Nielsen, ingeniør, Rednings-
vejen 2A, Slettestrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 98 21 74 02  
Jens Sørensen, projektkoordinator,  
ebh-fonden, Østergade 11-13,  
9690 Fjerritslev, telefon 70 22 14 38  
js@ebh-fonden.dk  
 
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  
 
Kontaktpersoner Lild Strand  
Tove og Ole Eriksen, Rørslettevej 4, Lild 
Strand, 7741 Frøstrup, telefon 97 99 03 76 

havbaade.dk’shavbaade.dk’s  redaktion 
Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, Jens Søren-
sen og Ejgil Bodilsen ● info@havbaade.dk 
Foto: Mattias Bodilsen ● Billedhistorier.dk 
Produktion: ebh-fondens projektafdeling 

 
 
 

Han Herred Havbåde støttes af 
www.ebh-fonden.dk 

22. april 2008: »Elbo« har fået sin kølskinne og er sæn-
ket ned på gulvet til en mere bekvem arbejdshøjde. 
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havbaade.havbaade.dkdk  

Det første halve år er nu gået i foreningen 
Han Herred Havbåde.  
 
Stævnrejsningsgilde på »Elbo« 
Lørdag 24. november 2007 blev der holdt 
stævnrejsningsgilde for den nye »Elbo« i 
redningsstationen ved Slettestrand. 
Peter Madsbøll, der blev ansat som bådebyg-
ger pr. 1. november, havde på dette tids-
punkt fået indrettet et midlertidigt bådebyg-
geri, ligesom han havde fået rejst stævne og 
strakt køl. 
Siden er det gået stærkt. »Elbo« er nu helt 
klædt op med 12 bord af lærketræ i hver 

side og har fået isat bundstokke og oplænge-
re af egetræ. Kølskinnen er sat fast, slidbun-
den er på, dækket er ved at tage form, og 
Peter er ved at gøre klar til at kunne sætte 
skruetøjet til den 24 HK Buhk-motor i. 
»Elbo« skal rigges med sejl, og i begyndelsen 
af februar skovede Peter to emner til mast i 
Fosdal Plantage sammen med skovfoged 
Thorbjørn Nørgaard. Stammerne ligger fort-
sat i skoven, så de kan tørre langsomt. 
Peter regner med at få »Elbo« færdig til som-
mer, og derfor vil vi meget gerne høre fra 
folk, der kunne tænke sig at hjælpe med at 
male den, gøre den klar til søsætning og ik-

16. maj 2008: Dækket til den nye »Elbo« begynder at tage form, og Peter Bådebygger er ved at gøre klar til at 
kunne sætte skruetøjet til den 24 HK Buhk-motor i. 
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ke mindst gerne vil sejle med »Elbo«. Inte-
resserede kan henvende sig til Pipsen eller 
Peter. 
 
Spillet 
Spillavet, der består af 11 medlemmer, har 
holdt et par møder. Det viste sig, at alle de 
elektriske installationer i spilhuset skulle 
skiftes ud, inden man kunne forsøge at star-
te spillet. Spillet har nu været startet et par 
gange, og det kører tilfredsstillende. De næ-
ste arbejdsopgaver er at få hele spillet renset 
for rust og gammelt fedt, få det grundet og 
malet. 
Der er sendt ansøgninger til flere fonde om 
at støtte selve spilanlægget, dvs. standeren 
på stranden, hovedblokken, der ligger i ha-
vet, sidetræksblokkene, wirer m.v. Dem 
venter vi spændt på at få svar på. For at få 
spillet klar til den dag, »Elbo« skal i vandet, 
har bestyrelsen for havbådeforeningen be-
sluttet, at man allerede nu skal have lavet en 
ny stander og lagt ny hovedblok og wirer 
ud. Det er spillavet, der primært står for 
denne opgave. 
Spillavet, der også tæller en håndfuld sme-
de, kom i aktion lørdag 29. marts, hvor der 

blev stillet en transportabel kulesse op i fi-
skepakhuset. Her blev der bøjet køljern og 
smedet beslag til »Elbo«. Arrangementet trak 
mange tilskuere både ved fiskepakhuset og i 
selve redningsstationen.  
 
Ny forsknings- og formidlingsmedarbejder 

1. januar 2008 blev etnolog Kirsten (Pipsen) 
Monrad Hansen, Thorupstrand, ansat som 
forsknings- og formidlingsmedarbejder i 
Han Herred Havbåde. Pipsen er 48 år og 
kommer fra en stilling som kulturhistorisk 
konsulent i Vesthimmerlands Kommune. 
Tidligere har hun bl.a. arbejdet for de nordi-
ske fiskeriforeningers miljøsekretariat, og 
hun har været ansat på plankontoret i 

Spillavet, der også tæller en håndfuld smede, kom i aktion lørdag 29. marts, hvor der blev stillet en transportabel 
kulesse op i fiskepakhuset. Her blev der bøjet køljern og smedet beslag til »Elbo«.  
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Nordjyllands Amt, hvor hun arbejdede med 
kystkultur, kulturmiljøer, kystturisme og 
amtets naturpolitik. 
Bl.a. var hun med til at planlægge og udføre 
den del af Nordsøstien, der går fra Bulbjerg 
via Slettestrand rundt om Skagen og til Had-
sund. Nordsøstien er en international, kul-
turhistorisk vandrerute rundt om hele Nord-
søen. I sit nye job arbejder Pipsen med at 
skrive ansøgninger, holde foredrag og op-
læg om projektet, deltage i forhandlinger 
om etableringen af et nyt havbådebyggeri i 
Slettestrand, afvikle arrangementer i samar-
bejde med bådebygger Peter Madsbøll og 
holde kontakt til projektets forskellige ar-
bejdsgrupper (bådelav, spillav mfl.). 
 
Opførelse af nyt bådebyggeri 
Med en bevilling fra Realdania og fra 
Vækstforum i Nordjylland er arbejdet med 
opførelsen af det nye bådebyggeri gået i 
gang. Der har været indledende møder med 
arkitekt og byggerådgiver, og håbet er, at 
byggeriet kan komme i gang til efteråret. 
Foruden opførelse af et bådebyggeri skal det 
eksisterende fiskepakhus renoveres. Natur-
klagenævnet har afgjort sagen vedrørende 
det gamle spilhus, som Miljøcenter Aalborg 
forlangte fjernet. Naturklagenævnet har 
fastholdt, at spilhuset skal rives ned, inden 
de andre byggearbejder kan komme i gang. 
 
Kommende arrangementer 
Næste arrangement i foreningen bliver lør-
dag 31. maj fra kl. 10, hvor der inviteres til 
arbejdsdag og åbent hus i Slettestrand, og 
alle er velkomne. Vi skal bl.a. have set på 
»Skarreklit« og taget alle de ting ud af den, 
som ikke kan bruges. Derefter skal der pre-
senning over, så den ikke tager mere skade 
af at stå udendørs, indtil den kan komme 
ind i bådebyggeriet. Desuden skal vi hjælpes 
ad med at rydde op i det gule fiskepakhus 
ved parkeringspladsen. 
 
Hjemmeside 
På hjemmesiden Havbaade.dk kan man altid 
følge med i kommende arrangementer. 
Invitationer sendes også ud pr. mail, så husk 
at oplyse din emailadresse. 

Udflugter og havsejlads 
Søndag 25. maj afvikler dagbladet NORD-
JYSKE en tur for sine læsere til Thorup-
strand, Klim Kalkovn og Slettestrand. Det 
sker i samarbejde med Han Herred Havbåde 
og Han Herred Naturcenter med Pipsen og 
Sigurd Christensen som guider. 
Tirsdag 27. og torsdag 29. maj holder ebh 
bank sin årlige Kend din egn-udflugt i sam-
arbejde med Lokalhistorisk Samvirke for 
Han Herred. Temaet er i år Han Herreds 
kystkultur, og der aflægges besøg i såvel bå-
debyggeriet i Slettestrand som på landings-
pladsen i Thorupstrand. 
I perioden 16. juni - 1. august tilbyder ebh 
bank sine kunder at komme en aftentur på 
havet med fisker Richard Kristensen om 
bord på »Nordsøen«. Se www.ebh-bank.dk 
 
Medlemskab og medlemsinformation 
Foreningen har nu langt over 200 medlem-
mer, og der kommer stadig flere til. Med 
denne medlemsinformation sender vi giro-
kort ud til alle. Det koster fremover 150 kr. 
at være medlem - 200 kr. for par - og vi hå-
ber, at alle vil støtte op om foreningen. 
Beløbet bedes indbetalt enten via netbank el-
ler ved brug af vedlagte girokort. Husk tyde-
lig navn og adresse. Desuden opfordrer vi 
alle, der har en emailadresse, til at skrive 
den på - brug gerne blokbogstaver. 
Af hensyn til foreningens skatteforhold defi-
neres 50 kr. af kontingentet som en gave. 
Via email sender vi oplysninger ud om kom-
mende arrangementer m.v. Som medlem vil 
man bl.a. årligt modtage et lille skrift, der 
har tilknytning til havbådeforeningen. I år 
er det et særtryk af et kapitel i Esbjerg Fiske-

»Skarreklit« skal dækkes over med presenning, indtil 
den kan tages ind i bådeværftet for at blive renoveret. 


