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Elbos fødselsdag
1. november var det 10 år siden, Elbo blev søsat 
i strålende sol og stille vejr. Elbo er et rigtig inte-
ressant skib, fordi det bærer træk fra overgan-
gen mellem det gamle havfiskeri for sejl og årer 
og det nye fiskeri med motorbåde. Den gamle 
Elbo er oprindeligt bygget som en halvdæksbåd 
med motorruf og glødehovedmotor midt i bå-
den samt en enkelt mast, der stod i en masteki-
ste, så den kunne lægges ned. 

Da Elbo blev bygget i 1919, var det den domi
nerende bådtype på kystlandingspladserne i Thy, 
Han Herred og Vendsyssel. Elbo blev bygget til 
Lildstrand, var efterfølgende hjemmehørende 
i Thorupstrand og senere i Slettestrand, inden 
den blev solgt til Vendsyssel, hvor den endte 
sine dage i Hirtshals klædt ind i glasfiber. I 1979 
stod den på kajen i Hirtshals og var på vej til 
sankthansbålet, hvor Thomas Højrup fik øje på 

den, og hans kammerat Michael Vestermark 
overtog den året efter. Via et langvarigt ophold 
på en sommerhusgrund på Sjælland kom den til 
Thorupstrand i 2005. Den blev det første fartøj, 
der dannede grundlag for Han Herred Havbåde, 
hvor de andre fartøjer er Jammerbugt, Nordvest, 
Skarreklit og senest kom Anna til.

For ikke at slette alle sporene i den gamle 
båd, valgte Peter Madsbøll at bygge en ny Elbo. 
Da den blev søsat i 2008, var der endnu ikke 
dannet et bådelag. Det blev dannet i løbet af 
foråret 2009, og bådelaget har siden stået for 
drift og vedligeholdelse af Elbo.

I den anledning tog bådelaget initiativ til en 
bog om Elbo. Bogen indledes med historien om 
bådtypen og dens udvikling. Resten af bogen 
beskriver bygningen af den nye Elbo, og de 10 
år, der er gået siden søsætningen. Her fortæl-
les om bådelaget, uddannelse af bådførere, om 

Elbos fødselsdagsfejring 3. november. Foto: Pipsen
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fiskeriet, turen til Limfjorden, hvor Elbo (kort) 
deltog i kapsejladsen Limfjorden Rundt, sociale 
arrangementer og meget mere. Alt sammen 
righoldigt illustreret med billeder.

Bogen blev præsenteret lørdag 3. november, 
hvor Elbos fødselsdag blev festligholdt. Bogen 
koster 125 kr., og den kan købes i Havbådehuset. 

Værftet
Værftet er inde i en stille periode. Hen over 
efteråret har der været reparationsarbejde i 
Thorupstrand. Peter har desuden sagt ja til at 
påtage sig opgaven med at arbejde på at lave 
Gølbåden færdig. Han og Torben har derfor 
været på Gjøl siden slutningen af september og 
fortsætter der de næste måneder.

Gølbåden blev oprindelig bygget i 1908 i 
Aalborg som passager- og fragtbåden Gøl til 
kroejer Poulsen på Gjøl. Den er kravelbygget 
eg på eg og blev bygget som jagt, dvs. med én 
mast og med hjælpemotor. Kroejeren brugte 
båden til at sejle passagerer og gods mellem 
Gjøl og Aalborg, og denne forbindelse var på 
det tidspunkt den hurtigste forbindelse mellem 
Gjøl og Aalborg. I 1943 blev Gøl solgt, da det 
meste af transporten nu foregik på landevejen, 
og båden gennemgik herefter en ombygning 
til stenfisker og skiftede navn til Svend. I 1994 
blev Svend foræret til Aalborg Marinemuseum. 
Lokalt blev der arbejdet på at få Gøl tilbage til 
Gjøl, og i foråret 2012 blev båden overdraget 
af Aalborg Marinemuseum til GØL BÅDENs 
TRÆSKIBSLAUG.

Den gamle Elbo. Privatfoto

Elbo-bogens forside.
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Nybygningen i værftet står derfor p.t. stille. 
Fiskerne i Thorupstrand er i øjeblikket ramt 
af et drastisk fald i både rødspætter og torsk 
i Skagerrak – fx blev der i 2017 kun landet 
halvdelen af den mængde rødspætter, der blev 
landet i 2016 – og billedet er det samme i år. 
Derfor er økonomien ikke så god, som det så 
ud i den seneste sæson af Gutterne på kut-
terne, som blev optaget i foråret 2017. Der ar-
bejdes derfor målrettet på at få lavet en finan-
sieringsordning, så arbejdet med båden kan 
komme videre. Desuden bliver der arbejdet 
på at få lettet det voldsomme pres på Skager-
raks habitat og fiskebestande, som ikke mindst 
bomtrawlerne er medvirkende til i disse år, 
hvor oliepriserne ikke længere bremser det 
energitunge bomtrawlsfiskeri.

Vores bådebyggersvend Simon er på vej 
tilbage til USA med sin familie. Det blev til godt 

og vel halvandet år hos Havbådene – og vi har 
været utrolig glade for ham. Vi håber, at han 
kan få bygget og solgt nogle klinkbyggede både 
til amerikanerne!

Bådelagene
Der har været fisket lidt hen over efteråret, men 
ligesom fiskerne i Thorupstrand oplever, så 
har der ikke været mange fisk i garnene. Jam-
merbugt har haft en enkelt pilketur langt til 
havs med rigtig god fangst af torsk. Man siger, 
at østenvinden holder torsken fra land, så man 
kan jo håbe på, at vinden snart slår om i vest.

I Havbådehuset er sæsonens dueligheds
kursus i gang, og i begyndelsen af februar er 
der mulighed for at komme på SRCkursus. Det 
afholdes i Havbådehuset lørdagsøndag 2. og 
3. februar begge dage fra kl. 816. Eksamen er 

Gøl. Foto fra laugets hjemmeside
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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
René Bliksted Larsen, telefon 53 54 19 65, skarreklit@hotmail.com

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, telefon 29 12 99 81, vagnogbirthe1@live.dk

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Irwin Andersen, telefon 98 23 87 51, irwin@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.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 

Layout og webmaster 
Bodilsen tekst & foto | www.bodilsen.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

6. februar kl. 19. For at benytte VHFradio er 
dette bevis obligatorisk. Det vil sige, at der skal 
være mindst en på båden, der har dette bevis. 
Se mere om kurset og priser på www.himmer-
landssejlerskole.dk/kurser/src-radiokursus, 
hvor man også kan tilmelde sig hos Asger Hunø.

Kalender
Lørdag 5. januar 2019 kl. 11-15  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 2. til søndag 3. februar 2019 
SRC (VHF)kursus i Havbådehuset

Lørdag 2. februar 2019 kl. 11-15 
Åbent i værftet

Lørdag 2. marts 2019 kl. 11-15 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Peter i gang med garnering på Gølbåden. Foto: Pipsen

Vagn, der er formand for Elbolaget, fortalte ved 10-års 
fødselsdagen bl.a. om bådelaget. Foto: Pipsen


