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Årsberetning Han Herred Havbåde 2021 

 

2021 blev igen et noget specielt år, da Coronaen satte en række restriktioner for os. 

Værftet  

Bådebyggerne startede 2021 med at have rigtig travlt med at færdiggøre Goliat. Lige i begyndelsen 
af januar, blev Goliat trukket uden for værftet, hvilket ikke gjorde arbejdsforholdene nemmere. 
Styrhuset kom på, og der blev knoklet af mange forskellige håndværkere for at få lavet det hele 
færdigt. Det var ikke optimalt at skulle svejse i kulde og blæst, hvor Peter måtte holde en presen-
ning, så der var lidt læ for Torben, når han skulle svejse. Der skal lyde en stor tak for indsatsen. 

Midt i marts var Goliat klar til at blive trukket ud, men det var ikke uden udfordringer. Allerførst 
var der dog festivitas i værftet, men da Goliat var halvvejs nede på stranden, knak wiren, og så trak 
foreningens medlemmer i arbejdstøjet. Det viste sig nemlig, at wiren havde sat sig fast ved blokken, 
så en ny blok skulle gøres klar hurtigt. Tre dage senere blev den nye blok rigget til med hjælp fra 
Per spilmand fra Thorupstrand, Goliats besætning, Jammerbugt, Nordvest samt foreningens med-
lemmer, så Goliat endelig kunne komme ud i sit rette element.  

Goliat blev vel  modtaget i Thorupstrand, og den har fisket rigtig godt lige siden. Det viser sig – 
ikke overraskende -, at med en ny kystbåd kan man meget mere, end med en gammel. Man kan tage 
på fiskeri i lidt dårligere vejr, lidt længere til havs og på denne måde have flere havdage. 

Vi måtte sidste sommer sige farvel til vores skibstømrer Torben Jensen, der valgte at komme tilbage 
til Frederikshavn, hvor han bor. Rene Danielsen, der er voksenlærling og startede 1. marts 2021, har 
allerede fået prøvet lidt af hvert. Han var med i en periode på Goliat, før han kom i lære, og så har 
han været med til reparationer af forskellig slags, bl.a. udskiftning af planker og slidbund. 

Værftet har haft en del reparationsarbejde. Mette Juul, som Peter Madsbøll leverede til Tho-
rupstrand i 2002, kom til Slette, da Goliat var færdig. Den skulle (for første gang siden søsætnin-
gen) have skiftet slidbund. Det viste sig, at plankerne under slidbunden stadig var fine og friske. 
Nordsøen, der fisker med lystfiskere fra Hansholm, har fået skiftet nogle bord, og i september kom 
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Michell hertil, der indtil da har fisket fra Løkken. Vorupør Havbåde har købt Michell, og den er 
igennem en større renovering, hvor der skiftes store dele af klædningen.  

Bådelagene 
Lagene har fisket, når vejret har været til det, men i flere perioder har det været småt med fisk. Alle 
bådene er blevet kølhalet, og det er dejligt at se, at så mange frivillige har en tilknytning til havbå-
dene. 
 
Bådelagene gennemførte i september arrangementet ”Vild Middag” i samarbejde med Friluftsrådet, 
og det blev en stor succes. Desværre lykkedes det ikke at få deltagerne med ud at røgte garn pga. 
vejret, men lagene sørgede for at hente fiskene, inden det blæste, så der var rig mulighed for at 
smage på en række fisk. Foreningen fik også ved den lejlighed en del nye medlemmer. Igen vil vi 
gerne takke de, der stod for arrangementet. 
 
Grundet coronarestriktionerne, der lukkede havbådehuset indtil august 2021, har der ikke været så 
mange rundvisninger, men lagsmedlemmerne skal have tak for dem, de har taget sig af. 
 
Spillaget  
Laget, der blev dannet i 2019, har været aktivt i arbejdet med spil, blok og wirer. Det skal de have 
mange tak for. Der bliver lagt rigtig mange frivillige timer i at få spillet til køre. Ikke mindst var de 
helt afgørende, da Goliat skulle søsættes! 

Formidling 
Grundet Corona har havbådehuset været lukket over halvdelen af 2021. Vi kunne først lukke op 
igen i august. Det betød, at påskeudstillingen igen blev aflyst, mens det lykkedes at afholde råvare-
marked i efterårsferien.  

I december 2021 blev den nordiske klinkbygningstradition optaget  på UNESCO’s immaterielle 
kulturarvsliste. Der har ligget et stort forarbejde i den fællesnordiske ansøgning, som Pipsen har 
været en aktiv deltager i. Det bliver spændende at se, hvad det kan føre med sig. I første omgang 
nok en større synlighed, men vi skal arbejde videre på at få kendskabet udbredt. Det er ikke båden, 
der udpeget, men derimod hele den levende tradition omkring de klinkbyggede både. Dvs. både-
byggernes og brugernes viden og kompetencer. Her har Han Herred Havbåde en helt unik og central 
rolle, da vi både har bådebyggerkompetencerne, men også omkring 150 aktive medlemmer, der 
sejler, fisker og vedligeholder bådene. 

Lokalt samarbejde  
Han Herred Havbåde indgår fortsat i en række lokale samarbejder bl.a. i Destination  Svin-
kløv/Slettestrand – Thorupstrand, i Udvikling Han Herred samt i FiskeriLAG Jammerbugt. 


