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Kikani 3
Det blev fredag 14. juli, Kikani 3 endelig kunne 
søsættes. I de foregående dage var der hektisk 
aktivitet på stranden for at få de sidste ting 
ordnet til jomfruturen. Tre dage før blev Ki-
kani 3 hebet fra pladsen uden for værftet ned 
over stranden, og det lykkedes, selvom båden 
er den tungeste, der hidtil er bygget i Slet-
testrand, og den skulle op over en lille bakke 
sand på vejen. 

Søsætningen kunne først annonceres dagen 
inden, men mange kom forbi både i Slette-
strand, og især i Thorupstrand for at byde den 
nye kystbåd velkommen. I Slettestrand gik 
Elbo og Anna ud før Kikani, så de kunne være 
behjælpelige, hvis det skulle være, men Kikani 
gled ligeså stille ud, til den kunne flyde. Der-
efter måtte der graves med propelleren for at 
komme ud gennem anden revle, men det gik 
også godt, hvorefter kursen kunne sættes di-

rekte mod Thorupstrand, hvor der blev budt på 
pølser, øl og vand. Kikani er den anden nye båd, 
der er kommet til Thorupstrand i år, og som har 
erstattet ældre kystbåde. 

Allerede næste dag om morgenen sejlede Ki-
kani 3 til Hirtshals, hvor den bl.a. skulle stabili-
tetsprøves, have snurregrejer om bord og synes 
af skibstilsynet. 

Modtagelsen af Kikani i Thorupstrand. Foto: Thomas Højrup

Så fik Kikani vand under kølen og masser af regn  

for oven. Foto: Pipsen
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Båd nr. 2 til Thorupstrand
Så snart Kikani var sendt afsted begyndte både-
byggerne på den næste nybygning. En kystbåd 
af samme størrelse som Kikani, men med 
styrhus agter. Køl og stævne blev skåret ud og 
sat op i juli sammen med skabelonerne. Siden 
er det gået stærkt med at få klædt skroget op. I 
begyndelsen af oktober blev en del af bordgang 
nr. 14 sat op, og derefter er det tid til at sætte 
bundstokke i.

Kystbåden Maagen af Vorupør, som værf-
tet flere gange tidligere har arbejdet på, skal 
have ny bund i begge sider. Da det skal laves, 
inden vinteren for alvor kommer, så er værftet 
gået i gang med den opgave. Maagen er byg-
get i Løgstør i 1978, og efter først at have været 
erhvervsfartøj og siden sejlet med lystfiskere, så 
trænger bordene til at blive fornyet. Heldigvis 
ser spanterne ud til at være i god stand.

Han Herred Havbåde  
har 10-års jubilæum
I år er det 10 år siden, at foreningen Han Her-
red Havbåde blev stiftet i redningshuset i 

Slettestrand. 1. november 2007 startede Peter 
Madsbøll som bådebygger, hvor han allerførst 
gik i gang med at indrette værksted i rednings-
stationen. Derefter gik han i gang at nybygge 
Elbo. Vi fejrer 10-års jubilæet lørdag 28. oktober 
fra kl. 14.

Køl, stævne og kølbordet er sat på den nye kystbåd. Foto: Pipsen

Den nye kystbåd lidt mere end halvt klædt op. Foto: Pipsen
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Sange ved havet
Arrangementet med Sange ved havet hver tirs-
dag aften i juli var igen i år en stor succes. Vejret 
var som sidste år ikke helt med på idéen, så de 
fleste aftener blev afholdt indendørs i Havbåde-
huset. Det afholdt dog ikke folk fra at deltage, 
selvom der ofte var noget trangt i lokalet, der jo 
fungerer som udstilling samtidig. Der må kryd-
ses fingre for bedre vejr til næste sæson.

Kalender
I Havbådehuset er der næsten altid åbent på 
hverdage i arbejdstiden. Værftet er derimod 
lukket for besøgende, men på første sal i 
Havbådehuset er der en plancheudstilling om 
bygningen af Kikani.

Lørdag 28. oktober fejrer vi 10-års jubilæum 
for Han Herred Havbåde fra kl. 14. Kom forbi 
og få en snak med bådebyggerne, se den nye 
kystbåd under bygning, tag en bid mad og lidt 
at drikke. Alle er velkomne

Lørdag 4. november kl. 10-15 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 2. december kl. 10-15
Åbent i værftet og Havbådehuset

Billede fra Sange ved havet tirsdag 25. juli – hvor vejret artede sig til udendørs fællessang i solnedgangen. Foto: Mattias Bodilsen

Maagen af Vorupør skal have ny bund. Foto: Pipsen
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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, peter@havbaade.dk 

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, Ørnevej 29, Tranum, 9460 Brovst, 
telefon 29 12 99 81, vagnogbirthe1@live.dk

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, Rønbjergvej 198, 9681 Ranum, 
telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, Stagstedvej 54, 9460 Brovst,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Irwin Andersen, Udholmvej 45, 9460 Brovst, 
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.
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Bladet kan også læses i pdf-udgave  
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Følg Han Herred Havbåde på

Kikani fyldte godt op på stranden. Foto: Pipsen

Peter og Mads er i gang med at lave kølen til den nye 

kystbåd. Foto: Pipsen


