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Formanden har ordet ....

Sletten Bådeklub er ikke bare en klub, men er 
noget helt specielt.
Klubbens medlemmer spænder fra ivrige juniorer, 
der sejler optimist flere gange om ugen til seniorer, 
der sejler kapsejladser og ture, til ældre seniorer, 
der tidligere har sejlet, men er gået i land, til dem, 
der ikke har sejlet så meget, men som på anden 
vis har et nært tilhørsforhold til klubben. Alle 
medlemmer er vigtige for vores klubs sportslige, 
aktive og sociale liv.

Det er en glæde at kunne fejre klubbens 50 års 
jubilæum, og det er en glæde at kunne udgive 
jubilæumsbogen, og det er håbet, at bogen kan 
være med til at give et historisk overblik over, 
hvad der er sket i de mange år, men også at kunne 
give et stemningsbillede af en klub, der er ud over 
det sædvanlige.

På gensyn til en spændende jubilæums uge.

Johannes Kildeby

Sletten Bådeklub 50 år.

Der er gået 50 år siden sejlere stiftede 
Sletten Bådeklub. 50 år er måske 
ikke så meget i sammenligning med 
andre sejlklubber, men for Sletten 
Bådeklub er det en stor ting.

Et jubilæumsudvalg har siden august 2013 arbejdet 
på at finde ud af, hvad der skal ske til klubbens 
jubilæum, og som det fremgår andet sted i bladet, 
vil der blive spændende aktiviteter fra den 16. juni 
og resten af ugen.

Sideløbende med jubilæumsudvalget har et 
udvalg arbejdet med at lave en 50 års jubilæumsbog, 
ligesom der blev lavet til 40 års jubilæet.
Enkelte af de medlemmer der stiftede Sletten 
Bådeklub, kommer heldigvis stadig i klubben og 
kender klubbens historie, men for dem, der er 
nyere tilkomne og ikke har været med hele vejen, 
er der en forhistorie, som er spændende at kende; 
derfor denne jubilæums bog.
Bogen kan forudbestilles på klubbens hjemmeside 
og bliver udleveret ved klubbens reception den 16. 
juni hvor den også kan købes.

Der er også ved at blive lavet en film om 
klubbens historie, som vil blive vist om fredagen 
i det store telt.

I løbet af jubilæumsugen vil der være mulighed 
for alle til at komme ud og sejle. Sletten Bådeklub 
har mange medlemmer der ikke er sejlere, så grib 
denne chance til at komme med ud på det dejlige 
Øresund med en erfaren besætning. 
Skriv dig på listerne i klubhuset.

Jubilæumsugen slutter af med jubilæumsfesten 
som bliver et brag af en fest med afsluttende 
fyrværkeri. Husk tilmelding på hjemmesiden.

Sletten Bådeklub er stolt af at afholde denne 
jubilæumsuge. 
Klubbens medlemmer har igennem de sidste 10 år 
indbetalt til jubilæet via kontingent indbetalingen, 
så kom og få noget for dine jubilæums penge.
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Juni:
04. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

10. Bestyrelsesmøde.

11. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

14-15. Knarrstævne.

16. 50 års jubilæum.

17. Ugens program se side 10.

18. Onsdagssejlads start kl. 18.45. 
19.  
20.
21. 
25. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

Juli:
02. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

09. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

August: 
06. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

13. Onsdagssejlads start kl. 18.45.

12. Bestyrelsesmøde.

20. Onsdagssejlads start kl. 18.30.

27. Onsdagssejlads start kl. 18.30.

30. Havnefest Sletten Havn 135 år.

September:
03. Onsdagssejlads start kl. 18.15.

06. Tursejlads se side 20.

09. Bestyrelsesmøde. 
10. Onsdagssejlads start kl. 18.15.

14. Distancesejlads med omvendt start kl. 10.00

21. Kapsejlads op/ned bane start kl. 10.00.

27. Finn jolle. Rangliste stævne.

28. Finn jolle. Rangliste stævne.
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Nyt fra redaktøren
Forside billede på Søhesten denne 
gang er måske ikke det smukkeste 
i bladets historie, men ingen tvivl 
om et af de mest betydningsfulde 

motiver.  På fotografiet ses alle de gæve medlem-
mer der både tog initiativ og her i fuld gang med at 
bygge vores fantastiske klubhus.  Desværre ved vi 
ikke hvem fotografen er.

Det er også de samme medlemmer som få år 
forinden havde taget initiativ til at starte Sletten 
Bådeklub.  50 år er gået og det skal fejres, og det 
bliver det fra den 16. juni 2014 og hele ugen frem. 

Når jeg skriver dette er sidste hånd på jubilæums 
bogen ved at være lagt, jeg bliver meget ydmyg 
når jeg læser om alle de ildsjæle der har været med 
til at skabe både vores klubhus, men ikke mindst 
vores klub. Jeg håber, at rigtig mange vil læse 
jubilæumsbogen, både fordi jeg syntes det er en 
flot bog, men også for, at man som medlem ken-
der klubbens historie fra fortiden og ser hvordan 
ildsjæle fortsat sørger for at holde klubben i gang, 
med masser af spændende initiativer. 

Når alt den reklame nu er skrevet for bogen, er 
jeg nødt til også at nævne Helmers flotte jubilæ-
ums plakat, den viser vores klubhus, den smukke 
havn, både  og  en optimist i forgrunden  og en 
kølbåd uden for havnen, og  det symbolisere flot 
hvorfor Sletten Bådeklub begyndte for 50 år siden. 

Jeg glæder mig til plakaten skal hjem og hænge 
i min stue.

Plakaten kan købes til receptionen i klubhuset, 
ved kontakt til mig eller bestyrelsen eller på hjem-
mesiden.

Mens jeg sidder og skriver dette kan jeg høre 
Oberstens sang om det skønneste lille sted er Slet-
ten, og kan kun give ham ret. Jeg er stolt af, at 
være en del af Sletten Bådeklub. Håber at se rigtig 
mange til jubilæums ugen på Sletten Havn.

         Helle Schrader

KABYSSEN 
v/Jacob Stougaard     

Frokost:
Mandag– søndag kl. 12.00  - 15.30

Aftenmenu:
Mandag – Søndag kl. 18.00 – 20.00

                               
 

Søndagsbuffet:
Kl. 12.30 – 15.30

Vi laver også mad ud af huset.

Selskaber: Konfirmation, 
barnedåb, bryllup, fødselsdage etc.

Ring og hør nærmere

Kabyssen 
tlf. 4919 1548  - 2726 8641

Sletten Havn 10  - 3050 Humlebæk

Fra 12.04. 2014 - 25.10. 2014
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Johannes Kildeby
Formand

Knud Sandt
Kasserer

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Jesper Jespersen
Materiale vand

Per Tullberg
Materiale land

Pernille Gøttler
Suppleant 
Havkajak-udvalg

Erik Møller-Madsen
Suppleant

Nyt fra bestyrelsen
En ny sæson ligger foran os – dejligt !

Der blev sat et flot punktum for vintersæsonen med Dai-
mi i spidsen for et veloplagt jazzorkester. Aktivitetsudval-
get, under Karstens kyndige ledelse, har endnu engang til-
endebragt et flot program til glæde for mange medlemmer.

I skrivende stund er standeren hejst, de fleste både er 
søsat, onsdagssejladserne er påbegyndt, optimisterne har 
været på vandet i lang tid og kajakafdelingen har startet 
sæsonen med en introduktionsdag for flere nye medlem-
mer. Og endelig kan vi alle se frem til jubilæumsudvalgets 
planlagte brag af en jubilæumsfest i uge 25.

Velvillige sponsorer yder økonomisk bidrag til optimi-
sterne, kajakkerne og vores jubilæumsbog, ligesom kom-
munen søges om tilskud til klubkajakker og RIB.

Det summer af aktivitet, forventninger og optimisme 
over alt.

Tak til sponsorer og de mange frivillige som yder et 
stort bidrag i vore udvalg, og alle der gav en hjælpende 
hånd på arbejdsdagen. 

Vores klub er helt afhængig af, at vi alle yder et frivilligt 
bidrag på mange forskellige måder og bedste evne.

Som bekendt, har vi i år indført Klubmodulet som vores 
nye IT platform til understøtning af alle vore aktiviteter i 
klubben. Det har haft sine udfordringer! Ikke helt uventet, 
når man indfører et nyt IT system.

Men vi er kommet et godt stykke vej. I dag den 28. 
april er der 652 oprettede og tilmeldte medlemmer. Det 
har været en udfordring for medlemmer som for besty-
relsesmedlemmerne, især for Per Tullberg og Erik Møl-
ler-Madsen.  Alle medlemmer, der nu findes i systemet, 
har anført opdaterede kontaktoplysninger, så vi vil have 
meget lettere ved at tilskrive medlemmer og tilmed uden 
porto. Vores hjemmeside er oppe at køre, takket være bl.a. 
Erik og Niels Oles indsats. Tilmeldinger til aktiviteter som 
kajak, onsdagssejlads, jubilæumsfest, bogkøb etc. foregår 
nu langt lettere end tidligere. Tak til indmeldte medlem-
mers ihærdighed og vilje til at overvinde manglende IT 
betjeningsvenlighed.

Vores økonomistyring er lagt over på det nye system 
takket være en stor indsats fra vores bogholder Annette 
Rasmussen.

Og så et lille hjertesuk fra bestyrelsen og fra kassereren 
i særdelshed: Vi ser gerne, at vi igen når op på mindst 817 
medlemmer, som vi var sidste år !
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- Din lokale sejlmager!
www.ukhalsey.dk

- Sejl til Racing og Cruising
- Sprayhoods & kalecher
- Lazy Cradles & bompresenninger
- Rullesystemer - Furlex & Harken
- Tovværk
- Dæksudrustning

Bakkegårdsvej 307 • 3050 Humlebæk • Tlf. 4586 6820 • info@ukhalsey.dk

I bedes alle opmuntre tidligere medlemmer om 
at melde sig ind. Gå ind på hjemmesiden og se 
hvordan, ellers hjælper Per Tullberg   23 38 88 
23 / per.holmegaard@lexmark.dk gerne senior og 
pensionistmedlemmer. Og Niels Ole Sloth : 2811 
2031 / niels@assurancepartner.dk hjælper gerne 
ungdomsmedlemmer.

Vi må konstatere at i en klub som vores, er det 
nødvendigt, at de der gerne vil ”nyde også må 
yde”. Til gengæld kan vi glæde os over at ”vores” 
klub: Sletten Bådeklub,  formentlig er den bedste 
klub langs Øresundskysten !!  Nyd det gerne og 
meget !  

God sommer!  

VAGN & LARS JOHANSEN
Tømrer- og Snedkerfirmaet ApS

 Porthusvej 8A
 3490 Kvistgård
 Telefon: 49 17 71 41
 Telefax:  49 17 71 31

Lars Johansen  mobil:  20 26 03 36
Vagn Johansen  mobil:  40 21 74 69
Karsten Meldgaard  mobil:  20 44 05 67

ARKITEKT

Jesper Roar Arkitekt M.A.A. 

tel. 49 16 04 01
Torpenvej 2
3050 Humlebæk

e-mail:  mark@3050.dk

TEGNESTUEN

MARK
www.mark.3050.dk
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Sletten Fiskehus
Sletten Havn

Alt godt fra havet
Åbningstider:

Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300

Lukket mandag

49 19 00 26
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Alt i nybygning og reparationer

HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT APS
Gl. Humlebæk Havn • 3050 Humlebæk • Telefon 49 19 03 10 • Telefax: 49 19 32 04

Havkajak-afdeling

Sæson start i kajak afdelingen.
Vejrguderne var med os, da vi sidste søndag i april, skød sæsonen i gang med fællesroning. Holdet blev 
delt op i to grupper. De øvede, som tog på tur til Louisiana, og nybegynderne som holdt sig langs kanten 
mellem klubhuset og Peter Mads strand. Der var rift om kajakkerne da der igen i år er kommet adskillige 
nye medlemmer. Så de kom ud på skift og alle var særdeles lærenemme og fik hurtigt styr på balancen. 
En fantastisk dag, og dejlige nye bekendtskaber med kajak interesse. 

                     Pernille Gøttler
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16. JUNI 2014

Mandag den 16. juni.
Reception kl 15 til 18 i klubhuset. 
Der bliver stillet telt op på terrassen.
Receptionen er en mulighed for klubbens 
medlemmer, venner af klubben og kommunens 
repræsentanter m.fl. til at komme og hilse på 
hinanden og ønske tillykke. 
Der vil blive budt på drikke og sandwich.
Taler vil være kl. ca. 16.00.

Tirsdag den 17. juni.
Ungdomsafdelingen og kajakafdelingen holder 
åbent hus. Kom, hvis du er junior eller senior, og 
prøv en tur i en optimistjolle, eller få en tur i en 
hurtigt RIB gummibåd.
Der er også mulighed for at prøve en havkajak. 
Arrangementet starter kl. 17.00 og slutter ca. kl. 
19.00.

Onsdag den 18. juni.
Seniorerne sejler onsdagskapsejlads.
Kom og oplev en kapsejlads som enten deltager 
på en kapsejladsbåd eller tilskuer på vandet i en 
følgebåd.
Mød op kl. 17.45 med sejltøj og en vest hvis du 
har en. 

Torsdag den 19. juni.
Klubbens sejlbåde tilbyder interesserede at få en 
sejltur på Sundet. Turen vil vare en 1-2 timer. Mød 
op kl. 18.00. 
Kl.19.00 vil der være sejlads i havnebassinet med 
fjernstyrede modelskibe. 

Fredag den 20. juni.
Kl. 17.00 åbner øl- og vinsalg på havnen. Der vil 
være en pølsebod med grillpølser ligeledes på 
havnen.
I det store festtelt på jollepladsen vil der være 
musik med Lars Løfstet og Co. 
Kl. 20.00  vil  Per Brinck-Lund  vise  jubilæumsfilmen. 
Musikken fortsætter.
Aftenen slutter officielt kl. 23.00.

Lørdag den 21. juni.
Fælles kapsejlads for optimister, 29ére, kølbåde, 
motorbåde og måske fiskekuttere. Skippermøde kl. 
09.00 på terrassen og start kl. 10.00. Der sejles for 
sjov og ruten fastlægges ved skippermødet. Øltelt 
på havnen.
Søværnets rednings helikopter forventet kl. 13.30.
Kom og mød fortidens søartillerister på havnen i 
deres flotte uniformer kl. 14.00.
Festen. Har du husket at melde dig til festen på 
klubbens hjemmeside?
Festen starter kl. 18.00. Mød op i festtøj. 
Der er mulighed for at skrive på et opslag, ved 
hvilket bord man vil sidde.
Festen starter med before dinner drinks.
Der er mulighed for at købe vin eller øl før og 
under middagen.
Musikken starter efter middagen og kl. 24.00 er der 
stort fyrværkeri fra Rode. Festen slutter officielt 
med fyrværkeriet.

Vil du med ud og sejle tirsdag, onsdag eller 
torsdag så kan du tilmelde dig på listerne i 
klubhuset.

Husk også at tilmelde dig på listerne hvis du vil 
være frivillig hjælper. Der mangler hænder.
På gensyn til en spændende uge.

Jubilæumsudvalget.

Jubilæums program Sletten Bådeklub 50 år
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Sletten Bådeklub
50 års jubilæum
16. juni 1964 - 2014

Sletten Bådeklub
50 års jubilæum
16. juni 1964 - 2014

Jubilæums akvarel og jubilæumsbog

I anledning af Sletten Bådeklubs jubilæum har den 
lokale kunstner og klubmedlem Henning Helmer 
lavet en akvarel der er blevet reprodukseret i 200 
stk. Akvarellen bliver nummereret og signeret af
 Henning Helmer. 

Jubilæumsbogen fortæller klubbens historie fra 
starten for 50 år siden og til i dag. Alle indlæg er 
fra tidligere og nuværende klubmedlemmer.
Nogle indlæg har tidligere været bragt i 40 års 
bogen, medens mange nye indlæg omhandler de 
sidste 10 år.

Reproduktionen er i A 3 format og kan købes ved 
receptionen den 16. juni og koster 75.00 kr. Efter-
følgende efter aftale med Helle Schrader.
Der vil være enkelte indrammede billeder i mat 
alu. med passepartout til salg for 600,00 kr. incl. 
moms.

Jubilæumsbogen er udført i luksus udgave i bog-
formatet 170 X 240 mm. og på 144 sider.
Bogen kan købes på klubbens hjemmeside og ved 
receptionen den 16. juni og koster 200,00 kr.
Forud bestilte bøger kan afhentes ved receptionen.
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 Det var en af de dage, hvor blæst og kulde 
umiddelbart gav en mest lyst til at vende sig om 
på den anden side og glemme alt om den årlige 
arbejdsweekend i Klubben . Men nej: Vagt er vagt 
og vagt skal holdes…den moralske forpligtelse 
meldte sig! Til fælles bedste forstås. 

Heldigvis for det, for det blev en sjov, hyggelig 
og samtidig meget effektiv dag med hovedrengø-
ring, pudsning og klargøring af følgebåde, opti-
mistjoller. Alt det, der kan lyde som en rigtig god 
grund til at blive væk den første weekend i april.

Sådan var det bare slet ikke, da man endelig fik 
krabbet sig frem til klubhuset. 

Det summede af liv, højt humør og en smittende 

FULD SKRUE PÅ ARBEJDSWEEKENDEN

veloplagthed – fra Heinrich på 87 til de yngste op-
timistbørn. Så sjovt plejer det sjældent at være at 
gøre rent.

Ikke kun klubhuset, men hele havnen summede 
af liv og utålmodighed efter at komme i gang med 
jubilæumssæsonen. Juniorerne lod det ikke blive 
ved forventningerne, men fik de renskurede opti-
mistjoller i vandet og sejlede ud og nød prisen for 
dagens (og ikke mindst forældrenes) anstrengelser.

Der var fuld forplejning dagen igennem fra mor-
genkaffen kl. 9 til den sidste opgave var løst, hånd-
bajeren var drukket ud, og de flittige medlemmer 
kunne krabbe hjem med god samvittighed – og 
måske et nyt bekendtskab rigere.

Det er ikke kun Ingemanns blik, der er borende...

Nej, jeg tager ikke strøm på dig, bedyrer El- Hans, da 
formanden Johannes Kildeby hører om hans akrobati-
ske øvelser på krybeloftet

Der var arbejdsweekend-aktiveter over alt i havnen 
- og tid til en lille smuttur til havs, altså for de seje 
optimister, der ikke søger læ i klubben så snart det 
lufter en smule.

Hal ind og lad gå...Optimisterne kan det med ’Keep 
Going!

Tekat og foto: Rud Kofoed
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Et øjebliks fælles afslapning midt i rengøringskampens 
hede

Siden El-Hans drog ud fra sin hjemstavn, Agger, har 
man kunne se lyst på tingene i Sletten Havn - her præ-
senterer han et nyt mirakel i klubben

Har du aldrig oplevet en arbejdsweekend i Sletten 
Bådeklub? Så prøv! Det er den bedste måde at lære 
hinanden at kende på...

...og pudses. Og det blev der til den store sølv- og mes-
singmedalje

Anders, Pelle og Ole planlægger det videre arbejdsfor-
løb i Finderup Lade-hjørnet...

En skærende kontrast - og vupti så er der installeret en 
loftslem
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Det var den første rigtige 
sommerdag med strålende 
sol fra morgenstunden. Kun 
temperaturen havde lidt 
svært ved at følge trit. Til 
gengæld var humøret højt, 
da standerhejsningen tradi-
tionen tro samlede terrassen 
fuld af folk og forhåbninger 
og store forventninger til den 
kommende sæson: Den 16. 
juni fylder klubben 50. Det 
skal fejres som aldrig før.

Den tidligere formand 
Erik Otto Olsen er forfrem-
met til klubbens kanonér og 
fyrede sit dommedagsskud 
af, mens klubbens smilen-
de kajakdronning Pernille 
Gøttler halede standerens til 
tops.

Herefter tog formand Jo-
hannes Kildeby ordet.

Engang lå trawleren ”Co-
dan” på bankerne sydvest-
ude for Chr. Ø og trawlede. 
Laus, skipperen, Sæ`lænder, 
han som er berømt for at 
være det mest edderspændt 
hidsige menneske, der færdes på havet, var ved at 
slå en stålwire over, men båden tog en overhaling 
og Laus fejlede mejslen og ramte i stedet sin finger. 
Den hagl af ugudeligheder, eder og forbandelser, 
der som en eksplosion strålede radiært fra ”Codan” 
ud over det grå hav, kan man ikke forestille sig, 
hvis man ikke selv har oplevet et sådant udbrud, 
ethvert gætteri vil være bleg drøm mod den barske 
ramsaltede realitet. 
Anfaldet konkluderede i, at Laus i overdådigt sy-
dende vanvid greb mukkerten og slængede den 
over bord i en lang bue ledsaget af en slutsalut af 
inspirerede nyskabelser i forbandelsernes farve-
rige planche. 
Det var hans sædvanlige måde at afreagere på, at 

           Foto: Rud Kofoed

STANDERHEJS MED OPBYGGELIG SØMANDSHISTORIE

sværge og bande og hive de 
drilagtige genstande over-
bord.

Fjorten dage senere, da de 
lå i havn og klarede op, kom 
et par fyre og rakte Laus 
hans mukkert, som de havde 
fået i trawlet ude på banken.
Mens ethvert andet kristent 
menneske havde dukkert 
sig og i ydmyghed, taget et 
afsnit mod belæringen fra 
oven, stod Laus med he-
densk trods i ansigtet og 
svor, så mågerne lettede 
fra havnepieren, at når han 
smed sin mukkert i havet, så 
var det fanden-brøle- og-ly-
ne-og-brodere-og-hole-og-
hente-ham-lige-lukt-ned-i-
det-hedeste-huleste-helvede 
også meningen, at den skulle 
blive der! Hvorpå han som 
en rasende Asa-Thor slyn-
gede hammeren 
over bord igen.

Der skete det efterhån-
den, at hans makkere forlod 
”Codan” - fordi de, som dog 

ikke hørte til de sarteste blandt menneske, simpelt 
hen ikke turde blive om bord hos en mand, der om-
gikkes navnene på elementer, guder og onde mag-
ter på en så forfærdende familiær og udfordrende 
måde. Kort sagt, ingen ville tage ud med Laus, 
skønt han både var en dygtig fisker og hjertensgod. 
Laus lovede ellers bod og bedring, men det varede 
sjældent længere end til første gang, noget gik ham 
alvorligt på tværs. Så hørtes hans frådende hyl og 
gudsbespottelser, så man selv halve sømil til luvart 
følte sig ilde til mode.
Det så til sidst galt ud for Laus, alene var han og 
ingen fiskere fra flåderne i Østersøen, Kattegat el-
ler Nordsøen ville mere tage ud med ham.

Gode venner fandt Christian til ham. Det var en 

Pernille haler standeren til vejrs, mens formand 
Johannes Kildeby gør klar til talen
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røgterdreng, som de, herren vide hvordan, hittede 
oppe i bøhlandet blandt drøv tyggende køer, et fæ-
nomen af et menneske, som aldrig havde set havet 
og så apatisk, at han af sine bondeomgivelser ansås 
for imbecil, intet havde nogen sinde efterladt øjen-
synligt indtryk på ham. Han var 15 år og ung og 
blank i sjælen, som havde han intet opfattet siden 
han sprang af moders liv. Ham mente man at turde 
sende ud med Laus uden at han tog skade. Laus tog 
pænt imod ham, skyllede komøget af hans træsko 
og forklarede ham, at han skulle bare se efter Laus 
og gjorde ligedan, så skulle han nok blive en god 
fisker. Så rørte han en æggesnaps til Christian og 
lavede kaffe.

Længe gik det godt, Christian så efter Laus og 
gjorde ligedan – indtil de en dag sydvester-nede 
skulle bjerge trawlet og Laus fik sin fod i spillet 
og nær var blevet trukket over bord. Heldigvis 
sled det gummistøvlen af ham, så kun den gik af. 
Men Laus gurglede en af sine uendelighedseder og 
rev i raseri den anden gummistøvle af og kylede 
den ud efter den første, så dansede han rundt på 
strømpesokker brølende og afsindig og hev alt løst 
gods, han kunne komme over, i søen. Christian så 
lidt på ham. ”Helvede” hylede Laus og smed en 
fiskekasse ud. Christian så en gang til, så skingrede 
hans drengestemme: ”Djævlen” og ud fløj Laus` 
skindvest, som lå over ruftaget. ”Satan” fortsatte 
Christian, handskerne til at tage om wiren med 
fløj efter, en til styrbord og en til bagbord. ”Æde-
og-kraft-knusende” skreg han fuld af loyalitet og 
arbejdsiver og begyndte at lempe lugedækslerne 
over lønningen. 

Da var det ligesom Laus kom til sig selv. ”Hov, 
knægt – ska` du splitte mig skivet ad..hvad pokker erèt 
du gør...”. ”Ligedan - !” var drengens frejdige svar. 
Da var det som om der i Laus` bevidsthed dæmre-
de noget om eksemplets ansvar. I hvert fald kupe-
rede Christians iver de næste anfald før de rigtigt 
kom til udfoldelse. Og siden forlyder det, at Laus 
faktisk behersker sig næsten lige så godt som an-
dre kristensjæle – i hvert fald når han og Christian 
er sammen. Og det har de for resten været altid 
siden…  

Og hvad kan man så bruge denne lille historie til? 
Nu er der heldigvis ikke nogen her der er hentet 
oppe i bøhlandet….nåh jo, vi er vist nogle styk-
ker, men måske kan historien også tolkes, at hvis 
man opfører sig rigtig fornuftigt og er en slags 
rollemodel f.eks. her på havnen og her i klubben 
og opfordrer andre til at gøre ligedan, som når vi 
udviser godt sømandskab og sikkerhed til søs, at 
man bærer redningsvest og vise hvordan vi fortøjer 
vores både osv.
Jeg vil takke Tage Voss for en ideen til historien, 
og den er ganske vist.

Der vil igen i år blive uddelt en flaske Amarone 
ved standernedhalingen til en kvindelig rorsmand.
Vedrørende den personlige forårsklargøring. Ør og 
Sund vil give 100 kr. i rabat om måneden til med-
lemmer af Sletten Bådeklub.
Er der stemning for det?

Ellers følg godt med i Søhesten, udsendte mails, 
opslag i klubben og den nye hjemmeside.
Rigtig god sommer. Tre korte.

Den forhenværende formand Erik Otto Olsen er blevet 
forfremmet til klubbens nye kanoner - her klar til af-
fyring med muggerten

Klubbens kendte ansigter var mødt talstærkt frem i højt 
forårs- og sejlhumør
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Sletten Havnen 135 år
Af Niels-Jørgen Pedersen. 
Sletten Havn ca. 1903

Havnen blev bygget i årene 1878 og 1879. Fiskerne i den søndre del af Sletten var de første, der for alvor 
rørte på sig for at få forbedret landingsforholdene ved lejet. 18 fiskere underskrev i 1869 en ansøgning til 
kongen for at få bevilget noget tømmer fra skoven til anlæg af en bådebro. Fiskerne i den nordlige del af 
Sletten byggede på deres egen bro. Det ansøgte tømmer blev aldrig bevilget, til dels fordi man fordrede 
en samlet optræden fra fiskerne på lejet, men også fordi en sådan bro blev anset for uholdbar ved storm 
og isgang. Efter flere ansøgninger og mange skriverier frem og tilbage gik det dog i den rigtige retning. 
Det første forslag, med tegning over en Baadehavn ved Fiskerlejet Sletten, blev udfærdiget i 1872. Men 
først da der i 1876 blev nedsat en Foreløbig Havnekomite, kom der skred i sagerne. Der blev i 1878 gi-
vet tilsagn om offentlig støtte i form af et lån på 15.000 kr. og derefter kom arbejdet hurtigt i gang. En 
ting, der havde gjort indtryk hos de bevilgende myndigheder, var den ildhu, hvormed fiskerne gik ind 
for sagen. Man havde blandt andet iværksat en pengeindsamling blandt fiskerfamilierne til fordel for 
havnebygge-riet. Hver husstand i byen betalte et fast ugentlig beløb, indtil byggeriet var overstået. Siden 
blev der betalt månedlige bidrag til havnens vedligeholdelse. En sjælden undtagelse fra betalingen blev 
gjort i vinteren 1881, da isen forhindrede normal indtjening i to måneder, ligeledes blev der ved alvorlig 
sygdom givet frihed, men ellers blev bidraget nidkært inddrevet. 
   Havnebyggeriet var overdraget til tømrermester G. Ohm fra Skovshoved, men fiskerne deltog for en stor 
del også selv i arbejdet. Således blev den nærmeste omegn finkæmmet for sten af en vis størrelse. Med 
stentænger blev der fisket mange sten inde under land især nord for Sletten. Ligesom adskillige meter 
stendige i omegnen blev ofret til fordel for havnen. Hver voksen fisker måtte yde et vist antal arbejdsdage, 
”hovdage”, som det blev kaldt. Havnen kom til at betyde en stor lettelse for fiskerne i det daglige arbejde; 
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alligevel varede det adskillige år, før man for alvor udnyttede muligheden for at anskaffe sig større og 
bedre både. Der skulle et generationsskifte til, og så hjalp det gevaldigt, da petroleumsmotorerne blev 
anvendelige i bådene. I løbet af de første årtier af dette århundrede blev havnen fyldt op med nye fartøjer, 
således at der i 1935 var omkring 30 større og mindre motorbåde og 15 sejl- og robåde hjemmehørende 
i Sletten.
   Selvom havnen stod færdig i 1879, 
blev det til stadighed nødvendigt at 
reparere og forbedre på anlægget. 
Tilsanding af løbet har været et af de 
tilbagevendende problemer. I vinte-
ren 1893 var isgangen meget hård 
ved havnen, og der måtte tilføres en 
ret stor mængde sten på molerne. 
Havnens indfatning af pæleværk 
blev hurtig nedbrudt af pæleorm, 
og i 1901 blev træværket fornyet. I 
1906 blev den søndre mole forlæn-
get med et nyt og kraftigere mole-
hoved. Omkring den første verdens-
krig var pæleværket igen nedbrudt. 
Denne gang var det larverne fra en bille, der skulle være kommet hertil med en kornbåd fra Rusland. Fra 
1920 til 1921 fik havnen sin nuværende (1998) betonindfatning. Ved afslutningen af dette arbejde rejste 
fiskerne mindestenen på søndre havnearm, som en tak til folketingsmand og godsejer Johannes Hage for 
hans hjælp ved gennemførelsen af havnebyggeriet og hans tid som formand for havnebestyrelsen. 
   Den første bådebygger Martin Christian Rasmussen kom til Sletten i 1881. Det er uvist, om han 

fik plads på havnen med det 
samme, men ifølge havnens 
forhandlingsprotokol vedto-
ges det i 1889 at hæve lejen 
for bådebyggerpladsen til 50 
kroner årligt. Det var især 
mindre både, han byggede. 
I 1913 overtog bådebygger 
V. Holm pladsen på havnen. 
Holm byggede en del af de 
nye motor både til fiskerne. 
Omkring 1920 kom bådebyg-
ger Petersen og sønnen Niels 
Christian Petersen til Sletten. 
De kom fra Island, hvor de 
havde bygget store fiskerfar-

tøjer. N.C. Petersen var en ret omgængelig mand, der kom godt ud af det med fiskerne. I en periode var 
han også havnefoged.
   Den første fiskeforretning på havnen blev åbnet i efteråret 1949 af Kai Magnussen. Det var kun et primi-
tivt bræddeskur. Tre år efter i 1952 krævede en ny lovgivning, at der kom fliser på væggene og fast gulv, 
der kunne spules. I den anledning blev det nuværende fiskehus opført med tilskud fra Marshallhjælpen.
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Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om 
året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let 
gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Pantaenius A/S · Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45 9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk
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Det bliver den festligste sommer i mands minde. 
Sletten Bådeklub lægger ud med 50 års jubilæet 
med reception, festmiddag og aktiviteter på alle 
niveauer i uge 25 fra den 16. til 21. juni (læs side 
10). Men dermed standser festlighederne ikke på 
havnen.

Bestyrelsen for Sletten Havns Venner kan allere-
de nu fortælle, at festen fortsætter i jubilæumsteltet 
og på havnen to dage efter jubilæet, nemlig med 
Sankt Hans Aften mandag,  den 23. juni, hvor den 
får på alle de kendte tangenter og afbrænding af 
heksen på Sundet. Båltalen vil i år blive holdt af 

klubbens forhenværende for-
mand, Ole Kamperlund, der 

allerede er bragt i fest-
stemning ved at runde 
de 70 i klubhuset.

Efter at have pustet 
ud i sommerferien i 
juli fortsætter fest-
lighederne igen fre-
dag den 29. og lørdag 
den 30. august, hvor 

havnens venner sætter 
ekstra sejl for at markere 

Sletten Havns 135 års fød-
selsdag. 

Det bliver en fest helt efter den historiebog, der 
har gjort Sletten berømt, og som vil slutte med  af-
brænding af en ny, flot fregat bygget i festens an-
ledning og udstyret med en galionsfigur inspireret 

af en af Slettens frodige modeller. Den vil i ugen 
forinden kunne beskues under færdigbygningen i 
havnen.

Der bliver i den anledning også den traditions-
rige linedans hen over havnebassinet med roman-
tisk bryllup, cykeltur og andre kendte happenings 
på linen. Det er havnefesten, der traditionelt fylder 
havnen med både indfødte, gæster og feststemte, 
der  ankommer af både sø- og landevejen.

Der vil i den hektiske august-weekend være mu-
sik, dans, mad, drikke og masser af aktiviteter for 
små og store.

Ingen kan undgå at blive festramt på Sletten 
Havn i sommer – og i september skulle Bådeklub-
bens medlemmer således være rustet til at møde 
svenskerne med en fælles-sejlads til Råå eller 
Hven.

God sommer uden kedelige pauser! 

FEST TIL LANDS TIL VANDS OG I LUFTEN

Tekst og foto: Rud Kofoed.
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TURSEJLADS
Lørdag den 6. september – søndag den 7. september 2014.

Sletten Bådeklub gentager successen fra sidste år med en tursejlads ”hinsidan”
Kom og vær med – sæt kryds i kalenderen! En tursejlads for alle med båd – sejlbåd, motorbåd eller 
kajak.
Turen går sikkert til Råå eller Hven, men herom senere.
Tilmeld dig på: knud@sant.dk eller på Sletten Bådeklubs hjemmeside
Inden afgang lørdag den 6.september holdes der skippermøde i klubben kl 10:00 Her vil vi orientere 
om turens praktiske forhold.
Hver båd medbringer selv mad- og drikkevarer. Der er fælles aktiviteter om eftermiddagen og fælles 
spisning om aftenen. Havnepenge betaler man selv, men der er ikke noget deltagergebyr.
Knud Sant 

Hvor er det godt, at de gamle ikke længere bare 
hænger på havnehjørnerne, men bruger tiden til 
at dyrke fællesskabet og de kulturelle aktiviteter i 
Sletten Bådeklub. 

Det var konklusionen, da Daimi & Louisiana 
Jazzband samlede fuldt hus torsdag den 27. marts. 
Flere uger forinden blev plakaten med aktivitets-
udvalgets sidste arrangement i den forgangne 
vinter forud for 50 års jubilæet forsynet med ’Alt 
udsolgt!’.  Endnu engang blev det understreget, at 
Slettens ry som jazzhavn ikke er en saga blot.

Det var ganske rigtigt et modent publikum, der 
var ude i tide og havde sikret sig plads til Daimi 
& Louisiana Jazzband, som har gjort det sammen 
med stor succes den sidste snes år. Den slagfærdi-

ge, stilsikre og charmerende jazzsangerinde havde 
det fulde hus i sin hule hånd. Folk kunne slet ikke 
få nok – og bandet var lige så gavmildt og serve-
rede en bred vifte af populære temaer fra Lester 
Young til Duke Ellington. A propos Lester Young, 
så mødte Jazzbandet op med to nye markante med-
lemmer: Jesper Løvdal på sax og Ole Givskov på 
trommer.  Ellers var det de kendte profiler, der spil-
lede op til 50 års jubilæum: Cosmus Bræstrup, ba-
sun, Bent Haastrup ,trompet, Peter Federspiel, bas 
og Lars Brogaard på piano.

Vinteren sluttede på den måde med maner.

FULDT HUS
Tekst og foto: Rud Kofoed
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Stedet hvor du fi nder...

 

... professionel vejledning &

 betjening af sejlere

...stort udvalg

i bådudstyr og

sejlertøj

Nordhavnsvej 9   3000 Helsingør
Tlf. 49 20 00 44

www.kronborgmarine.dk

www.kronborg-baadudstyr.dk

Ostemanden i Humlebæk
Vi sælger oste 
med karakter og 
smagsnuancer, nogle 
egenskaber man ikke kan 
fremelske i de moderne 
"almindelige" oste.
Ostene er lavet på et 
mejeri, i ostekar og vendt 
i hånden af mejeristen, og 
det kan smages….

Kom ind og smag en "rigtig" ost

de er ikke dyrere, bare bedre...

Vi kan det meste...
- Osteborde
- Tapaspølser
- Lækre vine
- Specialiteter
- Tips og Lotto
- GLS pakkeshop
- og meget mere.

Humlebæk Strandvej 52, 3050  Humlebæk   29 36 05 62
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Ungdomsafdelingen

Tag med på Sletten Bådeklubs sejlerlejr 2014

Igen i år tager Sletten Bådeklubs ungdomssejlere på sejlerlejr sammen. Vi skal sejle en masse og hygge 
os lige så meget. 
Sejlerlejren ligger som de tidligere år i uge 32 - den sidste uge af skolesommerferien.
Vi tager af sted søndag morgen den 3.8. og kommer hjem fredag aften den 8.8.
De sidste par år har vi fået lov til at flytte ind på havnen i Nykøbing Sjælland med alt vores udstyr 
og grej. Sejlerne deroppe har været så glade for det liv vi skabte på havnen, at vi blev inviteret til at 
komme tilbage i år. Det er vi meget glade for! Farvandet er perfekt til Slettens sejlere – nye som erfarne 
– og faciliteterne på havnen super gode. 
Vi håber derfor, du har lyst til at tage med til Nykøbing og sejle en masse sejlads, bade, hygge og lege 
med de andre børn og voksne. Ja, faktisk er hele din familie velkommen!
Praktiske oplysninger … lige nu …
• Hele familien er velkommen til at deltage i sejlerlejren. 
• Alle mødes til fælles morgenmad i klubben søndag morgen, hvorefter joller mv. pakkes.
• Sejlerlejren er både for opti og 29’er – også nye optimistsejlere startet i 2014.
• Pris for sejlere: kr. 1.500. Pris for søskende: kr. 500. Voksne er gratis med.
• Alle sejlerbørn skal medbringe mindst én voksen – sejlklubben har ikke ansvaret for børnene     
 på lejren, og der er brug for voksne til at lave mad, være havnevagter osv. 
• Vi medbringer også vandski, wakeboard, tube, kajakker, windsurfere, joller så du kan prøve  
 andet end optimistjoller og 29’er på vores traditionsrige legedag onsdag.
• Hver familie medbringer eget telt, som sættes op på havnen. Der er bad og køkken i sejlklub-              
 ben, hvor vi også kan sidde og spise, hvis det regner. Ellers spiser vi udendørs under en pavil 
 lon. Det er også muligt at leje en ferielejlighed på havnen ligesom bådejere kan vælge at sejle  
 til Nykøbing og overnatte i egen båd.

Udfyld og aflever slippen til Niels Ole Sloth eller send mail til: niels@assurancepartner.dk så snart som 
muligt og SENEST 27. juni. Så høre du og dine forældre nærmere. 

       

  
     
                                                                        

(Barnets navn)                                                            vil gerne med på Slettens sejlerlejr 2014.

Navn på forældre eller andre voksne, der deltager           
       

Navn + alder på søskende, der deltager     

Vi har træk på vores bil     Vi har tagbøjler                  Vi kan medbringe trailer
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Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99 • www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT

Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr.
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ, epoxy og glasfiber.

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader 

Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud



Afsender:
Sletten Bådeklub
v/Helle Schrader
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

·  Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen  
fra Hørsholm til Helsingør

·  Vi sælger hver 3. bolig i byen

·  Vi fastsætter prisen realistisk

·  Vi har stort lokalkendskab

·  Vi er seriøse og top-engagerede  
ejendomsmæglere

· Vi annoncerer din bolig massivt og målrettet

·   Vi støtter sejlsporten

·  Vi samarbejder med Nordea Bank

Thomas Bloch 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE, HD

Christian Løgstrup
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Jesper Laugmann 
Indehaver 

Statsaut. ejd.mægler, MDE

Derfor skal du vælge danbolig

Lad os vurdere din bolig helt gratis

Få vind i sejlene hos danbolig
Laugmann, Løgstrup & Bloch...

danbolig Laugmann, Løgstrup og Bloch ApS
Statsaut. ejendomsmægler, MDE · www.danbolig.dk

Strandvejen 354 · 3060 Espergærde · Tlf.:  4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk
Usserød Kongevej 92 · 2970 Hørsholm · Tlf.: 4576 1400 · horsholm@danbolig.dk


