
Han Herred Havbåde
Slettestrand

www.havbaade.dk

Foreningens første nybygning, Elbo, der er bygget efter den gamle Elbo fra 1919. Foto: Kirsten Monrad Hansen

Bådebyggeriet i Slettestrand fungerer som et værksted, hvor man kan følge med  
i bådebyggerens arbejde med renovering og nybygning af havbåde.

Åbningstider
Der er sædvanligvis åbent i havbådehuset på hverdage.  

Der er åbent første lørdag i måneden kl. 10-15 i såvel havbådehus som bådeværft.  
I ferier kan der være udvidede åbningstider.

Tjek vores hjemmeside for de aktuelle åbningstider på www.havbaade.dk,  
hvor der også står omtale af aktuelle arrangementer.

Du kan blive medlem af Han Herred Havbåde ved at gå ind på vores hjemmeside 
www.havbaade.dk og tilmelde dig. Her kan du følge med i arbejdet,  

få oplysninger om arrangementer, se aktuelle billeder m.v. Som medlem af 
foreningen har du mulighed for at komme med bådene ud at sejle.

Han Herred Havbåde
Slettestrandvej 158-162

9690 Fjerritslev
info@havbaade.dk

Han Herred Havbådebyggeri
Bådebygger Peter Madsbøll

mobil +45 40 27 45 07
peter@havbaade.dk

Forskning og formidling
Kirsten Monrad Hansen
mobil +45 20 70 08 70
pipsen@havbaade.dk

www.havbaade.dk
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Han Herred Havbåde blev dannet i Lild Strand, Thorupstrand og Slette-
strand i 2007. Formålet er at anvende og videreudvikle bygning og brug af 
havbåde på den åbne strands landingspladser samt de kulturmiljøer, der 
hører kystkulturen til.

Foreningen restaurerer og vedligeholder havbåde af forskellig alder, stør-
relse og art med henblik på at bruge dem aktivt på havet og viderebringe 
den kundskab og erfaring i praksis, der er en forudsætning for vores 
kystkulturs fremtid.

Foreningen udvikler og driver kystkulturcentret Han Herred Havbåde-
byggeri i Slettestrand, hvor vi udforsker, indsamler, opbevarer og videre-
bringer den viden og erfaringsbaggrund, der muliggør den fortsatte 
bygning og fortømring af havbådene.

Bådebyggeriet betjener såvel Han Herred Havbådes egne skibe som på 
sigt kystfiskeriets træbåde og de havbåde, hvormed der drives tursejlads 
med gæster.

Han Herred Havbåde arbejder desuden for et udviklet partnerskab mellem 
landingspladserne i Han Herred og tilsvarende fiskersamfund i Thy og 
Vendsyssel.

Der opretholdes endvidere kontakt og samarbejde med kystsamfund på 
Sørlandet i Norge og i Bohuslän i Sverige om fælles interesser og aktiviteter 
til gavn for hver egns kystbefolkning såvel som dens gæster.

Fra Thorupstrand i Han Herred drives der moderne kystfiskeri direkte fra stranden. Foto: Kirsten Monrad Hansen Foreningens første renovering – havbåden Nordvest fra 1962 – i det nye bådeværft. Foto: Kirsten Monrad Hansen
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