
Jul 2022 Han Herred Havbåde 

Herover Sebbe Als. Til højre Otto. 

Indenfor en måned her sidst på året, har havbådene fået ”fløjet” to meget forskellige og meget spændende skibe ind 

til værftet. 

Vikingeskibet Sebbe Als kommer fra Augustenborg. Skibet er en kopi af Skuldelev 5 vraget, der blev fundet i Ros-

kilde fjord, og man kan læse mere om historien og bygningen af rekonstruktionen her: http://www.sebbeals.dk/. 

Sebbe Als skal have skiftet kølen og de nederste bord. Det originale Skuldelev 5 er dateret til ca. 1050. 

Otto er noget yngre, da den er bygget i Frederikssund i 1899. Den skal totalrenoveres på værftet de kommende år. 

Begge opgaver er utrolig spændende, og heldigvis har vi til næste år to lærlinge, der skal prøve kræfter med klink-

bygningen. 

Med dette sidste medlemsnyt i 2022 ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 



Han Herred Havbåde 

I 2023 har vi i havbåderegi tænkt på forskellige mulige arrangementer, vi kan afholde i havbådehuset - foredrag, 
koncert, sammenkomster etc. (Gode ideer modtages gerne.) Vi starter onsdag d. 15. februar kl. 19 med nedenstå-

ende højaktuelle foredrag. Anne Haubek er mangeårigt medlem af havbådene og er kommet i Slettestand igennem 
mange år. Entré 75 kr. og det er inkl. en kop kaffe eller te og lidt kage. Hvis I vil have en billet, så send allerede nu 
en mail til info@havbaade.dk. Vel mødt. 

* 

FRA ISHAVET TIL KRIGEN I UKRAINE – MØDER MED MENNESKER I RUSLANDS GRÆNSELAND 

Krig er igen en realitet i Europa – og det i en målestok og gru, som ingen havde fantasi til at forestille sig, at vi 

skulle opleve i vores tid. Men hvordan er det kommet så vidt? Og hvad er det dybest set, der - som et moderne 
jerntæppe – har sønderrevet og delt vores kontinent, så øst og vest dårligt kan forstå og tale med hinanden længe-
re? 

Mens krigen har raset i Ukraine, har journalisterne og Østeuropa-kenderne Anne Haubek og Thomas Ubbesen rejst 

tæt op ad den russiske grænsen fra Ishavet i nord til Sortehavet og Ukraines rygende slagmarker i syd. Undervejs 
har de mødt og talt med snesevis af de hverdagsmennesker – russere, finner, baltere, polakker, ukrainere, moldove-
re og mange andre – som dagligt er tvunget til at leve med fjenden, løgnen og ondskaben som nærmeste nabo. 

Historien om hele den lange og dramatiske rejse er beskrevet i bogen ’I skyggen af det nye jerntæppe – møder med 
Ruslands naboer fra Ishavet til Sortehavet’, som er udkommet på Gyldendals forlag. Mød de to journalister til et 

levende foredrag, der går helt tæt på bevægende menneskeskæbner langs det 21. århundredes østfront. 

  


