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Der er mange forskellige ting, der godt kan 
bruges en hjælpende hånd til. 
Vi vil også meget gerne arrangere et møde 
med alle for bådelaget, så man kan lære 
hinanden at kende. 
 
Økonomi 
Han Herred Havbåde er jo desværre havnet i 
en meget kedelig situation, da ebh-fonden 
torsdag 13. november gik i betalingsstands-
ning. Tilsagnene fra Vækstforum og Realda-
nia er afhængige af ebh-fondens garantier 
på dels at støtte havbådeprojektet i den før-
ste femårige etableringsfase med 6,7 mio. 
kr. samt bagefter i en 10-årig periode. Disse 
garantier kan nu ikke opfyldes. Bestyrelsen 
for havbådeforeningen har allerede i nogle 
uger været i gang med at arbejde med andre 
fonde, der kan gå ind i projektet i stedet for 
ebh-fonden. Bestyrelsen er forsigtig optimi-
stisk, men det bliver først til marts 2009, der 
kan komme en afklaring på den front. 
Det ser heldigvis ud til, at bevillingen fra 
Jammerbugt Kommune snart kan komme til 
udbetaling, og vi håber at kunne fortsætte i 
redningsstationen, indtil vi får en afklaring 
med de andre fonde. 
Man kan således stadig kigge indenfor og 
følge med i bygningen af Jammerbugten. 
 

Åbent hus · lørdag 6. december 
Lørdag 6. december er der åbent hus i red-
ningsstationen kl. 10-15, hvor vi om ikke 
kan byde til stævnrejsningsgilde, så dog til 
stævnrejsning. Vel mødt! 
Vær i øvrigt opmærksom på, at redningssta-
tionen er åben om mandagen til kl. 18 for 
medlemmer af foreningen. 
 

Julefrokost · fredag 5. december 
Har du lyst til at møde andre medlemmer af 
Han Herred Havbåde og de tre medarbejde-
re, så tag din familie med til julefrokost på 
Rønnes Hotel i Slettestrand fredag 5. decem-
ber kl. 19. Pris for julebuffet er 218,- kr. pr. 
person, dertil kommer drikkevarer. Tilmel-
ding senest torsdag 27. november til Pipsen 
på 20 70 08 70 eller pipsen@havbaade.dk  

Foreningen 

Han Herred Havbåde 
 
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,  
Redningsvejen 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  
 
Han Herred Havbådebyggeri  
Slettestrandvej 158, 9690 Fjerritslev, 
telefon 99 20 40 14 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs,  
7742 Vesløs, telefon 97 99 36 90,  
mobil 40 27 45 07 peter@havbaade.dk 
Freddy L. Nielsen 
 
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 
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Søsætning af Elbo 
Søsætningen af Han Herred Havbådes første 
nybygning, Elbo, lørdag 1. november blev et 
stort tilløbsstykke. 
 
Vejret var helt fantastisk med solskin og stil-
le vejr lige fra morgenstunden. Dagen star-
tede med, at Thomas Højrup, formand for 
Han Herred Havbåde, holdt en tale, hvor 
han fortalte om bådtypen og fiskeriet, og om 
den tidligere ejer af Elbo, der boede i  
Thorupstrand og solgte Elbo i midten af 
1930’erne. 
 
Bagefter døbte tvillingerne Lea og Emma 
Rønne Nielsen »Elbo af Slettestrand« i cham-
pagne. 
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Så blev spillet gjort klar, og Elbo kunne tage 
ud på den første af mange ture den dag. Al-
le, der havde lyst, blev inviteret med på en 
sejltur, og Peter Madsbøll fik sejlet seks ture 
i løbet af dagen. 
Elbo blev trukket ud af spillet, til den kunne 
flyde, og så sejlede Peter østover til det sted, 
hvor Øster Svenstrup Å løber ud, og hvor 
der dannes et »hul« i revlen, så det er muligt 
at komme over den. 
Herefter sejledes tilbage og forbi landings-
pladsen, så alle kunne nyde synet af det flot-
te kystlandskab udefra. 
Mens Elbo blev døbt, kom Richard Kristen-
sen fra Thorupstrand, sejlende med sin båd 
Nordsøen. Han fik gravet sig ind over revlen 
mod øst, og da Elbo var ude at sejle første 
gang, blev han trukket op som den første 

store båd, siden den sidste fisker forlod Slet-
testrand i 1999. 
I redningshuset var det muligt at købe pølser 
og drikkevarer, og hele dagen sørgede San-
der og Daniel for musik. 
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Allerede om mandagen kom Elbo ud at sejle 
igen, da tre fra bådelaget var ude at pilke 
torsk med succes. 
 
Jammerbugten 
Mandag 3. november begyndte Peter på 
bygningen af den næste båd i havbåde-
foreningens regi. Det er en kopi af Jammer-
bugten, der blev bygget i 1938. Jammerbug-
ten blev brugt som forlæg for kystbåden 
Mette Juul (HM84), som Peter byggede til en 
fisker i Thorupstrand og afleverede i 2002. 
Først blev køl og stævne savet ud med kæde-
sav. Samtidig lavede Freddy de fem skabelo-
ner, der sættes op, så formen på båden kan 
fornemmes. Om fredagen var køl, stævne og 
de første skabeloner sat op. Jammerbugten 
er godt to meter længere end Elbo, og den 
fylder godt op inde i redningshuset. Det er 
den sidste af de fire originale både, der kan 
være inde i redningshuset. 
Fredag 14. november blev kølbordene – den 
nederste planke – sat foreløbigt op. Kølbor-
det består her af to planker i forlængelse af 
hinanden. 
Plankerne blev først kogt i den ende, hvor 

træet skal vrides mest. Dvs. for- og agteren-
den af plankerne. Peter og Freddy har hug-
get spunning i kølen, dvs. de har hugget en 
smal langsgående fordybning, som kølbor-
det skal ligge ind til. 

Det næste stykke tid vil dog gå med at lave 
en reparation på Nordsøen fra Thorup-
strand. Båden står på stranden i Slettestrand 
og skal have skiftet køljern. Når vejret er for 
dårligt til at være ude, vil Peter og Freddy gå 
videre med Jammerbugten. 
De medlemmer, der har meldt sig til både-
laget omkring Jammerbugten, er meget vel-
komne til at komme forbi redningshuset. 

Køl, stævne og skabeloner er sat op til Jammerbugten. En kopi af en kystbåd fra 1938. Foto: Pipsen 


