En klinkbygget båd er betegnelsen på en bestemt skrogkonstruktion, hvor plankerne overlapper
hinanden. Fordelen ved denne
konstruktion er, at plankerne ikke
behøver at være så tykke, hvorfor
båden bliver let og dermed også
lettere kan trækkes på land.

Havbåden er bygget med en fyldig
forende og lidt slankere bagende.
Dermed kan båden løbe med
søerne, når den skal lande på åben
strand. Den stikker en lille meter.
Båden konstrueres så den er sikker
på at holde skruen i vandet, også

når den løber med bølgerne. Den
skal kunne løfte forenden op uden
at skære ud til en af siderne. En havbåd kan løbe 15-20 knob.

Nye gamle både
– Gamle kystbåde på havet igen
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Han Herred Havbåde er centreret omkring opretholdelsen og videreudviklingen af det klassiske bådebyggeri med den traditionelle klinkbyggede
båd, der har aner mere end 1000 år tilbage. Visionen er at kunne opbygge et nationalt center for udforskning, bygning og brug af klinkbyggede
havbåde, udvikle håndværket samt oplære og uddanne unge havbådebyggere, så håndværket kan gives videre til de kommende generationer.
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• Finansieringen af det nye bådebyggeri, nye både, spil m.m. kommer fra Vækstforum Nordjylland,
Jammerbugt Kommune, Realdania
samt andre fonde, med et samlet
budget på ca. 35 mio. kr.
• Målsætningen for projektet er at
gøre området til et nationalt center for kulturen omkring klinkbyggede havbåde.
• Projektet omfatter bl.a. bygningen af et nyt bådeværft, samt at et
tidligere fiskepakhus og spilhuset
på stranden renoveres. Selve spillet er blevet fornyet i 2008, så der
nu igen kan trækkes både på land.
Selve byggeriet begynder i 2009.
• Foreningen Han Herred Havbåde
har over 200 medlemmer.
• Der er allerede i dag åbent værksted for besøgende i den gamle
redningsstation på Slettestrand.
Der er åbent næsten alle hverdage
samt åbent hus første lørdag i hver
måned.
Se mere på

www.havbaade.dk

havbådebyggeri. Indtil videre er den første
båd bygget i den gamle redningsstations bådehus på Slettestrand.

På havet igen
– Det er flere formål med projektet, fortæller
Kirsten Monrad Hansen, der er forsknings- og
formidlingsmedarbejder på projektet. Hun
uddyber: – Håbet for Slettestrand og Kystkulturcentret er, at man får etableret et regulært åbent værksted, hvor turister og andre
interesserede i havbåde og byggeri af både
kan komme ind og kigge på. Man får bevaret
den viden, ekspertise og de informationer,
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