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Halvors Klumme         

Af Halvor Holm 

Halifaxhalvor@hotmail.com 

 
Hvor blev de af ? 

Ja hvor blev de egentlig af de glade og lykkelige drengeår? 

 Naturligvis var der også dage hvor jeg ikke var spor glad og lykkelig, sådan en dag 
var det godt at ha' " Rosa" at gå op til i stalden, hos hende kunne man altid søge trøst. 
Hun stillede aldrig spørgsmål, hun så bare på en med sine store brune og varme øjne 
og hun forstod alt 

Jeg skylder at fortælle at "rosa" var den dejligste og fineste jersey ko i hele min 
verden, hun gav den bedste og fineste flødeholdige mælk jeg kunne ønske mig. Det 
allerbedste var dog, når mor havde taget en portion mælk fra i en skål til tykmælk, 
bedst var det hvis der var torden i luften, så blev mælken hurtigt omdannet til en 
herlig og dejlig tykmælk. 

Det var nu sjældent at der var det store behov for at søge trøst hos "Rosa." Det var 
sjældent at mine forældre tog fat i os for at revse os, min far slog os aldrig, men han 
kunne råbe højt, og på den måde satte han sig i respekt. Min mor slog mig og min 
bror en enkelt gang, men da var det også med en stor grydeske af træ, det gjorde 
ganske ondt, men hun var tildeles i sin gode ret. På bondemandens mark ved 
skrænterne ned mod kysten lå en stor og høj vold af mergel der var blevet gravet op 
nede ved foden af skrænten, vi havde fået strenge ordre på ikke at lege oppe på 
mergel bunkerne, så en dag havde vi alligevel sammen med et par legekammerater 
været oppe at løbe på mergel bunkerne, det udløste så et par kraftig slag i måsen. 
Dengang forstod vi ikke rigtigt hvorfor det skulle være så forbudt. På en varm og tør 
sommerdag var det heller ikke så farligt, men efter en kraftig regnbyge var 
mergelskrænterne fedtede og glatte som brun sæbe. Nedenfor skrænten, var der en 
store og dybe grav som var fyldt med vand, min mor var naturligvis bange for at vi 
kunne falde og glid ned i graven som var uhyggelig dyb. En anden årsag til at vi ikke 
måtte lege der nede, var nok fordi de tyske soldater engang imellem afholdt 
skydeøvelser nede på skrænterne. Efter en dag med skydeøvelser, kunne vi måske 
være heldig at finde nogle patronhylstre og det trak. Og så glemmer man hurtigt en 
mors formaninger.  

Jeg var for øvrigt ganske bange for de tyske soldater, uden at jeg egentlig vidste 
hvorfor.  
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En dag hvor min lillebror og jeg var alene hjemme med farfar, havde farfar lavet en 
rigtig herre frokost. Den bestod af stribet saltet flæsk der blev stegt i en stor 
støbejerns pande, når flæsket var stegt, blev panden sat på spisebordet,  

til den stegte flæsk fik vi en tyk skive hjemmebagt rugbrød, stykkerne dybbede vi i 
den smeltede fedt," umm" det var bedre end et stykke med puddersukker. 

På høloftet måtte vi heller ikke lege, der var steder hvor loftsbrædderne ikke var helt 
så solide som de burde være. Ellers måtte vi være både i loen og i staldene. 

 På den anden side af vejen, havde en gartner et stykke jord som han havde tilplantet 
med frugttræer og frugtbuske, de bar ikke så megen frugt og bær endnu. Det må ha' 
været 1942 eller 43 at gartneren fandt på at sætte tobaksplanter imellem træer og 
buske. Og der inde elskede vi også at lege, især når tobaksplanterne havde nået en 
passende højde. 
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Formandens beretning 2011 
Af Kent Alexander 
 

 
1 Minuts stilhed for: Bent Maler, Svend Pilot, David Brünner og 
Benny Bau Petersen – alle mistet i 2010- Æret være deres minde! 
 
 

Året 2010 blev et år med en meget lang vinterperiode og is og frost til langt op ad 
foråret. 
Dette lagde en naturlig dæmper på sejladsen med JANUS i de første måneder. 
Derudover har vi haft et år hvor vi har gennemført stort set alle de sædvanlige 
aktiviteter. 
 

Vi har haft vores Småbådsture på nær en enkelt aflysning her og der – med svingende  
fangster og tilslutning.   Stor tak til Halvor herfra! 
 

Vor klubbåd JANUS sejler stadig fint – der har kun været få reparationer og alm. 
service. 
Vi har haft vores Havture med god tilslutning og nogle endda med meget flotte 
fangster!  Stor tak til Kaj og Elo! 
 

I foråret var Klubben vært for en fiskespiseaften hvor Ole Kamperlund holdt et meget 
spændende foredrag med Lysbilleder om Havfiskeri på Nordatlanten med efter 
følgende spisning. En Stor tak til Ole! 
   

I august gik den årlige skovtur til Sofiero Slot i Helsingborg Flot vejr og flot tur med 
efterfølgende spisning på Kronborg Havbad. En dejlig dag for de deltagende. 
 

3 Bankoaftner er blevet afholdt i Oktober- November- og igen i år med stor succes! 
En stor tak til Susanne!  Og en stor tak til vores trofaste sponsorer   
Julefrokosten blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte og dermed dårlig økonomi.  
Vandposten har fået nyt liv idet Henning Hedegaard har overtaget posten som 
redaktør. 
Bladet udkommer nu til tiden. En stor tak til hele bladudvalget for deres store indsats.   
2010 blev også året hvor Sletten Fritidsfiskerlaug indførte sin egen Alkoholpolitik! 
Nogle få medlemmer, stort set de samme hver gang, har været årsag hertil.  
I 2011 har vi, udover vore sædvanlige arrangementer, planlagt at fejre klubbens 25 
års 
Jubilæum med en stor fest for klubbens medlemmer lør. d. 26.03. i Sletten bådeklub! 
Tilmelding hos Kent – eller i kælderen! 
Der er også planer om en makreltur til sommer – samt planer om en Info-kampagne 
på Kommunens skoler, hvor vi vil forsøge at hverve nogle nye og ikke mindst yngre 
medlemmer idet vores gennemsnitsalder er lidt vel høj efterhånden og flere falder fra 
hvert år – uden at der kommer nye til!   
Lad os alle sammen få et godt år på vandet i 2011! 
 Knæk og bræk 

  Kent    
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SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 
Referat fra generalforsamling 
Den 16. februar 2011 kl. 18.00 i Kabyssen, Sletten Bådeklub, Sletten havn 
Dagsordenen 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren aflægger revideret regnskab 
4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg 
7. Eventuelt 

Formanden Kent Alexander bød velkommen og foreslog Ole Kamperlund til dirigent. 

Ad 1 Valg af dirigent 
Ole Kamperlund blev valgt. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
varslet. 
Dernæst bad Ole om forslag til referent og foreslog selv Peter Sørensen. Peter blev 
valgt til referent. 
Ad 2 Formanden aflægger beretning 
Formanden sagde: 

- Jeg beder forsamlingen om 1 minuts stilhed til ære for medlemmer, der i årets 
løb er afgået ved døden. ”Æret være deres minde”. 

- I 2010 har vi haft en lang vinterperiode og derfor har der været en lav 
udlejning af vor klubbåd. 

- Aktivitetsprogrammet er næsten blevet overholdt. Vi har haft få aflysninger. 
- Alle småbådsture er blevet gennemført. En stor tak til Halvor for hans indsats i 

den forbindelse. 
- Vor klubbåd Janus sejler fint nu efter dens reparation. 
- Vi har haft gode havture, hvor der især på den sidste fisketur var fint vejr og 

stor fangst. 
- På næste tur har vi fået fiskeskibet ”Sonte” til at hente os i Sletten Havn. 
- I foråret havde vi en rigtig god foredragsaften, hvor Ole Kamperlund fortalte 

om havfiskeri ved vintertide i Nordatlanten. En stor tak til Ole. 
- I august havde vi skovtur til Sofiero i Sverige, hvor en guide gav os en god 

rundvisning i blomsterparken. Turen sluttede med en lækker frokost på 
restaurant Kronborg Havbad. 

- I efteråret har vi haft banko 3 gange med stor succes. 
- Julefrokosten 2010 i Langebjerghallen måtte vi desværre aflyse. Der var for 

ringe tilmelding. 
- Den 21. februar 2011 har vi 25 års jubilæum og dette fejres med en fest den 26. 

marts 2011. Deltagelse i jubilæumsfesten koster 100,00 kr. Der er nu åbnet for 
tilmelding. 

- Vi har nu en nedskreven alkoholpolitik i klubben. 
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- Der er blevet nedsat et nyt bladudvalg for klubbladet ”Vandposten”. Henning 
Hedegaard Larsen er nu ansvarshavende redaktør. 

-  Vi planlægger for tiden en makreltur i Kattegat over en weekend. 
- Vi må konstatere en nedgang i medlemstallet. Gennemsnitsalderen for 

nuværende medlemmer er steget. Vi skal have gang i agitation for at få nye og 
gerne yngre medlemmer. 

Herefter spørgsmål og kommentarer til formandens beretning: 
- Kaj meddelte, at klubbåden Janus lige nu ikke er sejlklar. Den er under en 

mindre reparation. 
- Et medlem opfordrede til flere foredrag om fiskeri. 
- Charlie sagde, at også yngre medlemmer har meldt sig ud af klubben. Årsag? 

Hvorfor melder medlemmer sig ud? 
- Inge J. og Claus H. sagde, at vi må gøre en indsats for at få nye og gerne yngre 

medlemmer. 
- Elo sagde, at vi faktisk havde nogle gode og aktive yngre medlemmer. 
- Kaj meddelte, at vi planlægger en hjemmeside og at vi på denne vil annoncere 

klubbens fisketure, herunder bl.a. makrelture. 
- Jørgen Schou opfordrede bestyrelsen til også at meddele antal af 

bestyrelsesmøder. Formanden svarede, at vi bringer referater fra 
bestyrelsesmøder i ”Vandposten”. 

Ad 3 Kasseren aflægger revideret regnskab 
Resultatopgørelse for 2010 og balance pr. 31. december 2010 blev kommenteret af 
kassereren. 
Regnskab og balance blev godkendt. 
Et medlem spurgte til momsbetaling. Kassereren svarede, at vi i 2010 ikke har 
skyldig moms. 
Ad 4 Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen 
Der blev fremlagt 1 forslag fra bestyrelsen: 
”Med baggrund i dalende medlemstilslutning de seneste år og iagttagelse af 
deltagerne ved vore forskellige arrangementer, har bestyrelsen valgt at foreslå 
følgende vedtaget på generalforsamlingen: 
Alle fremtidige arrangementer i Sletten Fritidsfiskerlaug vil kun være for klubbens 

egne medlemmer – dvs. alle som har betalt kontingent ! ” 
 

Dette forslag gav anledning til debat i forsamlingen. 
- Jørgen Schønnemann sagde, at selvfølgelig skal det være muligt at medtage 

gæster på vore fisketure, f.eks. venner og familiemedlemmer. Han var imod 
forslaget. 

- Jørgen Schou sagde, at en mulighed kunne være, at vi indførte differentieret 
betaling, sådan at gæster skulle betale en højere pris for deltagelse. 

- Peter Sørensen sagde, at det for klubben var en økonomisk fordel, at vi kunne 
fylde den bookede fiskerbåd op med gæster. 
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- Halvor sagde, at vi set i bakspejlet altid har haft en praksis med, at der kunne 
tages gæster med på vore fisketure og at dette har fungeret fint. 

- Inge Jacobsen foreslog, at vi indførte et fleksibelt regelsæt om personer og 
medlemmers deltagelse i arrangementer, der var afhængig af arrangementets 
formål. 

Efter debatten om dette forslag konkluderede formanden, at bestyrelsen trak sit 
forslag tilbage og at den vil arbejde videre med en løsning. 
Ad 5 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstillede samme kontingent som tidligere. Dette blev vedtaget. 
Ad 6 Valg  
Til bestyrelsen for 2 år blev følgende valgt: 
Kasserer Ole Nielsen blev genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Per Sass Jensen blev genvalgt 
Nyt bestyrelsesmedlem Henning Hedegaard blev valgt. 
Til suppleanter for 1 år blev følgende valgt: Elo Nielsen, Poul Mølvang og Svend-
Erik Wittenkamp. 
Til revisor blev følgende valgt: Jørgen Schou 
Til revisorsuppleant blev følgende valgt: Erling Mathiesen 
Eventuelt 

- Jørgen Schou opfordrede til, at vi tænkte nyt til vore arrangementer. Dette med 
henblik på at få nye medlemmer. F.eks. arrangement med telt i foreningshusets 
have og brug af lokalet på 1. Sal, hvor der jo var en udendørs terrasse, hvor der 
kunne ryges. 

- Elo sagde, at når lokalet på 1. sal blev anvendt, så skulle der også tages hensyn 
til andre foreningers arrangementer i foreningshuset. 

- Claus H. sagde, at kælderen er kedelig. Han opfordrede til en arbejdsweekend 
til forskønnelse af dette klublokale. 

- Svend-Erik pointerede, at havnens venner ikke har noget med andre fremmede 
lokaliteter på havnen at gøre. 

- Om lokalet på foreningshusets 1. sal sagde Kent, at vi for nylig har fået en ny 
forlænget 3 årig låneaftale om lokalet med kommunen. 

- Kent sagde som svar til Klaus H., at vi i bestyrelsen gerne nedsætter et 
medlemsudvalg omkring igangsætning af aktiviteter og medlemsagitation. 

- Til sidst udtrykte formanden en stor tak til Elo Nielsen for hans gode 
bestyrelsesarbejde igennem 14 år og ligeledes en stor tak til dirigenten Ole 
Kamperlund for hans kompetente dirigenthverv ved mange årlige 
generalforsamlinger. 

- Til allersidst blev årets fiskere hyldet: 
1. Årets fisker blev Kaj Kanstrup, der fik pokalen 
2. Blev Mike 
3. Blev Jørgen Rasmussen. 

Ole Kamperlund, dirigent Peter Sørensen, referent                                                                
Pet.sor@webspeed.dk 
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Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 
dato 12.01.2011 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i 
kælderen. 
 
Tilstede: Kent, Elo, Kaj, Ole, Per, Jørgen, Poul, Henning 
Fraværende: Susanne. 
 
1: Automat er repareret og virker. Leverandør sørger for leverancer og Charlie sørger 
for opfyldning og møntbeholdning..  

 

2: Jubilæumsarrangementet lørdag den 26.marts kl. 18.00 til 24.00 er fastlagt. Lauget 
betaler for alt, idet hver deltager betaler selv 100 kr. 
Lauget donerer i øvrigt 1000 kr. til Sletten Bådeklubs ungdomsafdeling. 

 

3: Laugets kapital er ca. 92.000 kr. fordelt på 3 konti. 

 

4: Samtale om opdatering af medlemskartotek, herunder nye medlemmer. Udgåede 
medlemmer og ændringer. Der er pt. 78 medlemmer plus restanter som Per den 
13.1.2011 udsender rykkere til. JS leverer konvolutter og frimærker. 

 

5: Vedr. medlemskort, resulterede i at der ikke var behov for dette nu. 

 

6: Janus skal klargøres og Elo sørger for dette.  
Det under streges at brugerne af Janus skal opfylde de almindelige brugerkrav, ellers 
fratages ’kørekortet’. Kent meddeler dette til en aktuel bruger af Janus. 
Det blev vedtaget at reservation af Janus fortsat sker ved notat i kalenderbog i 
’kælderen’, idet alle med ret til Janus også har en nøgle til kælderen, hvilket Elo 
sørger for. 

 

7: Kent klargør inden GF, forholdet om valget af nye medlemmer til bestyrelsen, 
herunder udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. 

 

8: Tilmelding til havture 30.1, 27,2, 27,3, sker ved telefon til Kaj. 

 

9: Emner til Vandpost april er Vinterfiskeri, gf-refererat, internatportal, 
grønlandsfiskeri. 

 

10: En sommertur i foråret er på bedding. Ideen er en historisk vandring i Nyhavn og 
en kanalrundfart. Jørgen står for et oplæg. 

 

11: Næste bestyrelsesmøde er TIRSDAG 22.2. 2011 kl.19.00. 
 
 

Referent. 
Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
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Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG  
dato 22. Februar 2011. Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet,  
Arkivmappen i kælderen. 
 

Tilstede: Kent, Kaj, Ole, Per, Jørgen, Henning, Svend Erik 
Fraværende: Elo, Susanne, Poul. 
 

1. Formanden refererede kort fra generalforsamlingen samt forrige bestyrelsesmøde. 
 

2. Kassereren beretter, at der er 95 000 kr. til rådighed pr. 22.2.2011. 

 

3. Kaj og Elo vil finde en dag hvor Janus klargøres til sæsonen. 
 

4. Principper for at gæster kan deltage i vore arrangementer blev diskuteret og et 
oplæg fra Jørgen kunne der ikke blive enighed om.  
Det blev overladt til Kent og Jørgen at formulere en mere klar definition for gæsters 
deltagelse i Laugets arrangementer og hurtigt præsentere denne til 
bestyrelsesmedlemmerne på e-mail til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Det blev uanset punkt 4. vedtaget at alle gæster til havturene skal betale 50 kr. 
mere end laugets medlemmer. Gæsterne deltager så også i fiskekonkurrence og 
præmieuddeling. 
 

6. Datoer for Havture i vinteren 2011/2012 fremskaffes af Kaj, som meddeler disse 
datoer til Jørgen, der sørger for at de bliver trykt i Vandposten april. 
 

7. Kaj undersøger om det er muligt at arrangere en 18-20 timers makreltur i 
eftersommeren. 
Herunder datoer – max antal deltagere – økonomi etc. 
 

8. Aktiviteter Dato Ansvarlig 
Havture ??? Kaj og Elo 
Småbådsture ??? Elo og Svend Erik 
Skovtur lørdag 20. august Kent 
Kulturudflugt søndag 8. maj Jørgen 
Banko torsdage 27/10+10/11+24/11 Susanne 
Julefrokost ??? Poul og Kent 
 

9. Næste bestyrelsesmøder er onsdage 16/3 og 11/5 kl. 19.00. 
 

Referent: Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
 
PS. Det blev efterfølgende foreslået at trykke ekstra medlemsblade til uddeling for 
nye medlemmer, sponsorer og kontaktpersoner i Fredensborg kommune. 
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Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 16.03.2011 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i 
kælderen. 
 

Tilstede: Kent, Ole, Jørgen, Svend Erik, Elo, Susanne, Poul, 
Fraværende: Henning, Per, Kaj 
 

1. Regler for gæsters deltagelse i laugets arrangementer blev godkendt. Reglerne er: 
a. Gæster er altid velkomne til vore arrangementer, dog således at medlemmer har 
fortrinsret til at deltage.  
b. Gæstes betaling skal være mindst den samme som det medlemmerne betaler. 
c. Ved arrangementer hvor Lauget yder tilskud under en eller anden form, skal gæster 
betale "gæstegebyr",  
    således at kun medlemmerne modtager Laugets fulde tilskud. 
d. Bestyrelsen kan herudover beslutte at et arrangement udelukkende er åbent for 
medlemmer. 
 

2. Datoer for bankoaftener 2011 er bestilt hos kommunen. Datoerne er: Torsdage 
27/10 + 10/11 + 24/11. 
 

3. Julefrokost er bestilt til d. 26.11 i Sletten Bådeklub. Leje af lokale er 1000 kr. 
 

4. Antallet af tilmeldte til jubilæumsarrangementet er d.d. kun 36. Er det fordi det 
kun er for medlemmer? 
 

5. Samlet kassebeholdning er 87.000 kr. Ansøgt bloktilskud fra kommunen på 8.000 
kr. er bevilliget. 
 

6. Antallet af medlemmer er nu steget til 112. 
 

7. Elo og Kaj gør Janus klar hurtigst muligt. 
 

8. Havture 27.3 og ?? ?? og 30.12 
 

9. Datoer for Småbådsture er: Søndage 17/4, 15/5, 19/6, 14/8, 18/9, 16/10. 
Morgenmad som hidtil fra kl. 07.00. Elo og Svend Erik arrangerer morgenbord og 
Elo for bådfordeling. 
 

10. 
 Indlæg til Vandposten fra ”private” arrangementer som f.eks. makrelturer, fiskeri i 
Norge, Gule Rev, Fasterholt, Simrishamn m.v. honoreres med kr. 200, dog efter 
bestyrelsens godkendelse hver gang. 
 

Næste bestyrelsesmøde er: Onsdag den 11.5.2011 kl. 19.00 
 

Referent: Jørgen Schønnemann 

js20711001@hotmail.com 
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25 års Jubilæumsfest 
Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 
 
 
Jubilæumsfesten, der blev afholdt i Sletten bådeklubs lokaler startede kl. 18.00 med 

en velkomstdrink. 
Efter at man havde fundet ud af hvem 
man ville sidde ved siden af og alle fået 
en plads bød vores formand Kent, 
velkommen med et ønske om, at alle 
måtte få nogle dejlige timer. 

 

Der var dækket op med buffet, bestående af: Salat af kogt torsk 
med bacon, purløg og karry med 
ærteskud og syrnet fløde. 
Ruller af hanebryst med hvidløg, tørret 
skinke og salvie. 

Oksecuvetter stegt rosmarin og citron 
med kraftig kalvesauce. 
Som tilbehør var der: Stegte auberginer 
med bagte peberfrugter og perlebyg, 
broccoli med kapers og persille, indbagt 
kartoffelmos med mandler og parmesan, 
grøn salat med friskekrydderurter og 
pesto. 

Til dessert: Hvid chokoladecreme på marcipanbund, syltede 
frugter med vanilje. 

 

Svend Erik ønskede tillykke på vegne af 
Havnens venner, som Sven Erik er 
formand for. 
Inden desserten gik Susanne rundt med 

Amerikansklotteri, der som altid, når Susanne står for det, havde rigtig gode præmier.  
Susanne gik kun rundt to gange før hun kunne melde om udsolgt. 
Maden var veltillavet og køkkenet arbejdede på højtryk, til alles tilfredshed dog var 
flere lidt utilfreds med rødvinen. 
En stor tak for arrangementet til Køkkenet og Kent. 
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Foto Galleri fra jubilæumsfesten 26. marts 
 

Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 
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Havtur 
den 12. december 2010 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
Der blæste en frisk og kold vind fra NNØ 8 m/s, da vi på skibet Nordkysten stævnede 
ud fra Helsingør Nordhavn. Bølgerne slog ind over nordmolen. Men der var trods 
blæsten alligevel godt vejr. Vi havde sol fra en næsten skyfri himmel, da vi begyndte 
fiskeriet ud for Kobberværket i sundet. Foruden os, så var der 5 andre turbåde i 
området. Her var der store bølger, så efter nogen tid satte skipper kursen sydover ned 
mod fiskepladserne nord for Hven, hvor vi fiskede på ca. 20 m’s dybde. 
Der blev fanget mange store sild og kun nogle få torsk. 
Vi nød solskinnet her ved vintertide og fiskede ihærdigt. 
 
Indvejningen viste følgende fangster: 
Kaj Kanstrup, torsk 3,5 kg 
Ole Nielsen,    torsk 2,5 kg 
Hans EL,    sild 11,0 kg.  
 
 

Havtur 

den 30. december 2010 
Aflyst ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Det er vinter med sne og frost i Danmark. 
Skipper fra skibet Nordkysten meddelte, at det var umuligt at sejle ud fra Helsingør 
Nordhavn.  
Skibet var tiliset og der var tykt is i havnebassinet. 
Så den annoncerede skipperlabskovs, som vi skulle have at spise efter fiskeriet, blev 
udsat til vor næste havtur. 
En forståelig aflysning af fisketuren. 
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Havtur 
den 30. januar 2011 

Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 

Store torsk og mange sild 
 

I nogle år har jeg her i bladets spalter fortalt om de ringe fangstresultater i Øresund, 
både på havture og småbådsture. Jeg tænkte på, om det måske kunne have noget at 
gøre med torskebestandens tilbagegang i de danske farvande. 
 

Så blev turen i dag derimod den helt store fangstdag. Pludselig blev der inden for en 
kort periode hevet mange store torsk ind. Se fangstlisten nedenfor. Kaj sagde, at vi 
lige fandt en torskebule og herfra indhalede han den største torsk på 5,3 kg. En fisker 
fik hug med en stor torsk på sildeforfanget. 
 

Det var en pragtfuld vinterdag med svag vind og sol fra en skyfri himmel. Solen stod 
rund og rød op over Sverige og Hven og gav en blodrød himmel derovre i øst. 
Under denne flotte solopgang sejlede vi ud med det gode skib ”Sonte” fra 
midtermolen i Helsingør Nordhavn. 
 

Allerede inden for det første kvarters fiskeri, så fangede jeg 2 stk. 1,5 kg torsk og 
nogle sild. 
 

Der var konstant mange sild i stimer og fiskere med forfang halede konstant 3-4 pæne 
store sild indenbords. Sildestorfanger blev Hans EL, som i alt indhalede 120 kg sild. 
 

Jeg fangede under bulefiskeriet en torsk, der med 750 g rogn vejede 2,4 kg. 
 

I området nord for Hven var der mange fiskefartøjer. 
 

Skibet har rigtig gode fiskeforhold. Der er god plads på dækket og der er også bænke 
og borde, hvilket er rigtig behageligt, når man lige har brug for at sidde lidt ned, hvile 
og nyde udsigten og solskinnet. 
Sonte er et godt skib, som vi vil kunne have stor glæde ved at booke igen. 
På vej ind tilbage til Helsingør satte skipper musik på skibets højtaler og vi sang alle 
med på melodien ”solskin om bord – måneskin om natten, sømænd de (læs fiskere) 
holder af-----”. 
 

Stemningen var på sit højeste, da vi i havnen indvejede dagens bedste fangster, som 
viste følgende: 
Jørgen Hanberg, torsk 
i alt 10,7 kg. 
Anker, torsk i alt 8,0 kg. 
Elo, torsk i alt 5,0 kg. 
Den største torsk fangede Kaj Kanstrup. Enkelttorsk 5,3 kg. 
 

Det var en fornøjelig solrig dag på sundet – en af de rigtig gode fisketure, som sent 
bliver glemt. 
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Havtur  
den 27. februar 2011 
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 

 
Mange torsk og få sild 
I modsætning til sidste havtur for 1 måned siden, så stod turen i dag på fangst af 
mange torsk og få sild. Jeg fangede 5 sild, hvor jeg havde kroget de 2 i halen på 
pirken. 
 

Igen stak vi ud fra Nordhavnen i Helsingør med det gode skib ”Sonte” og under 
udsejlingen var der et godt og dejligt morgenbord i den hyggelige kahyt. 
Der var isflager og grødis i Sundet og skibet måtte undervejs kollidere med isflager, 
hvilket gav stød og bump til morgenkaffen. Der var tæt skydække, diset og frisk til 
hård vind fra SØ og søgang. 
 

Vi begyndte fiskeriet ud for Kobberværket i Helsingborg på ca. 30 meters dybde. 
Efter kort tid blev den første torsk indhalet og vi fortsatte ihærdigt. Under indhaling 
trak vi grødis med op på linen, der satte sig på spolen. 
 

Senere lagde skipper kursen mod syd ned til de øvrige fisketurbåde nord for Hven. 
Her kom der rigtig gang i torskefangsterne. Skipper sagde i højtaleren: ”Der er mange 
torsk fra bunden og op til ca. 15 meters dybde”. Min sidemand havde 2 gange 2 torsk 
på krogen, dels pirken og dels forfanget. Ind imellem måtte der også smides nogle 
små torsk under målet ud i havet til deres videre torskeliv. 
 

Hans EL havde en større torsk på pirken, men uheldigvis knækkede hans line og væk 
var torsk samt fiskegrej – ærgerligt. Dog fangede Hans foruden sild også 2 
middelstore torsk. 
 

Under indsejlingen tilbage til Helsingør blev der renset fisk og mågerne fik deres 
middagsmad. De fløj så lavt hen over båden, så vi næsten kunne fodre dem med 
hænderne. Igen satte skipper musik på højtalerne med en gammel sømandsvise. 
Indvejningen i Helsingør Havn viste følgende: 
 

1. Elo  I alt torsk 5,5 kg 
2. Anker I alt torsk 3,2 kg 
3. Morten Hund I alt torsk 2,3 kg. 
 

Igen en dejlig frisk fiskedag på sundet i kammeratligt samvær med det gode skib 
”Sonte”. 
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Havtur 
den 27. marts 2011 
Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 
 
I aftenens vejrudsigt lovede de ned til -9°c, så overleveren blev pakket, det viste sig, 

at helt så kold blev det ikke, flere af deltagerne, var lidt 
matte, efter at havde deltaget i jubilæumsfesten. 
M/S Sonte Lagde rettidigt til ved molen i Sletten, solen 
begyndte så småt at skinne, dog 
blæste det lidt så koldt var det 
alligevel. 
M/S Sonte var så hurtig over 
ved Kobberværket, at man 

dårligt nåede, at spise morgenmaden. 
Fiskeriet startede og der blev hevet middelmådigt 
fangster ombord, det var lidt sild og torsk. 

Skipper, forsøgte via ekkoloddet, at finde fiskene, der 
tilsyneladende gemte sig godt. 
Vi kom dog over en bule, lidt 
nord for Ven, der gav lidt 
torsk og sild. 
Den fangst jeg kæmpede 
mest med, viste sig, at være 
bundbid, så hvis der er en der 

kan bruge en 400 grams pirk, ligger der en mellem 
Kobberværket og Ven. 

Jeg fangede 4 torsk og en lille sild, så helt ringe var det 
ikke. 
Som altid startede skipper 
musikken på vej hjemad, 
der dog blev overdøvet af 
en flok skrigende måger, 
der dukkede op af 
ingenting så snart vi 

begyndte, at rense fiskene. 
Igen lagde skipper ind i Sletten, hvilket må siges, at 
være ren luksus. 
Alt i alt en dejlig dag på sundet, dog kaldte sofaen ret kraftig på en, da vi kom i land. 
 
Fiskekonkurrencen blev afgjort på følgende måde:  
 

1.pladsen  Niels Walther Nielsen  med  7,0 kg. torsk 
2.pladsen  Hans El   med  5,5 kg. Torsk, 6 kg. sild 
3.pladsen  Elo Nielsen   med  5,5 kg. 
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Årets fisker 2010  
Af Elo Nielsen 

skeltoft@webspeed.dk 

 
Efter en hård, men måske også lidt heldig kamp om førstepladsen, som årets fisker, 
vandt Kaj Kanstrup med 108 point, men meget tæt på kom Michael ”Manke”  
Barkholt på anden pladsen, med 96 point og som nr. 3 Jørgen ”31” Rasmussen med 
91 point. 
Det var ikke mange point på et helt år, men det gør det mere spændende, når der er 
kamp til stregen, så mange gange tillykke med jeres resultater. 
 
       
 
 
 
Førstepladsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anden pladsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tredje pladsen 
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Nedenstående artikel, blev den 19. februar, bragt i : 
 

                                    Af Claus Beyer 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sletten Fritidsfiskerlaug fylder 25 år 

De første 25 år har budt på fisketure på Øresund, ferskvandfiske, laksetrolling, 
kanoture og meget mere.    

Sletten Fritidsfiskerlaug blev oprettet den 21. februar 1986 af en lille håndfuld mænd 
i Sletten. De havde alle det ønske, at fastholde det gode kammeratskab omkring 
fritidsfiskeriet på Sletten Havn, - gennem socialt samvær og ved forskellige 
arrangementer. 
Gennem årene har der været gennemført hundredvis af fisketure i Øresund og det 
sydlige Kattegat, dels med de mange turbåde og især om sommeren, med Laugets 
egen båd og medlemmernes private både. 
Også ferskvandsfiskeriet er blevet dyrket, med udflugter til mange sjællandske put-
and-take søer. 
Samværet i Lauget, har resulteret i at nogle medlemmer har samlet sig i 
smågrupper, hvoraf den mest markante er ”Fasterholtgruppen”, som hvert forår 
gennem de sidste 15 år fornøjer sig i en uge i Midtjylland med å-fiskeri efter ørred, 
med kulturelle udflugter – og ikke mindst med at nyde god selvkomponeret mad. 
Andre smågrupper har haft laksetrolling mellem Sverige og Bornholm, på 
programmet. 
Andre har dyrket kanoture på de sydsvenske åer og senest er en gruppe 
laugsmedlemmer aktive med fangst efter de store helleflyndere i den nordligste del 
af Norge. 
Der er også plads til en masse sociale arrangementer som den årlige skovtur, 
bankospil, og ekskursioner med mere almene formål og kulturelt indhold.  
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Af Susanne Hakmann  
 

Nem torske ret    
4 pæne torskefileter 
2 mellem store løg 
   karry 
1 ds. tomatkoncentrat 
Svits løg og karry i lidt smør 
Kom tomatkoncentrat i 
Smag til med salt og peber 
Små simrer til fileterne er møre 

Serveres med kartoffelmos  
 

Sild Aurora 
1 fløde ost    
1 dl. Fløde 
1 kryddersild 
1 æble 
   peberrod 
   rødbede eddike 
1 hårdkogt æg 
1 tomat 
Flødeost røres med fløde og Rødbede eddike til en marinade. 
Fin snittet æble og revet peberrod hældes over kryddersilden. 
Pynt med tomatskiver og æg. 
 

Nedlægning af Kryddersild 
80      sild 
1  kg. salt 
½ kg.  farin 
15 gr. spansk humle 
20 gr. stødt sandel 
15 gr. hele sorte peberkorn 
10 gr. hele nelliker 
20 gr. allehånde 
Alle krydderierne stødes groft. 
Sildene vaskes, hovederne skæres af og sildene lægges i halvt eddike og vand natten 
over. 
Sildene tages op stryges af, tørres og lægges i en krukke, med salt og krydderierne 
mellem hvert lag. 
Det hele lagres i 3 uger
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”Den blå bog” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 

 

Navn:   Inge Jakobsen 
    

Kaldenavn:   Lange Inge 
Alder:   64 år 
Erhverv: tidligere projektleder & rationaliseringsekspert – 

nu pensionist 
Bolig:   Hus i Assens på Fyn fra 20. marts 2011  

(Adresse: Berildsvej 19, 5610 Assens 
tlf: 24642555 (uændret) 
E-mail fyninge@gmail.com ) 

Familie: Søster i Hillerød – og min hund Anki, Hovawart 
(Tysk gårdvogter)   

Tidligere/nuværende tillidsposter: Medlem af bladudvalg 
I Sletten Fritidsfiskerlaug: 

Fiskeri, hvor længe: Første gang i Gilleleje i 1965 om natten med 
havstang og en MASSE torsk. Senere kun i Sletten 
Fiskerlaug fra år 2000.   

Andre aktiviteter: Jeg elsker at få hundehvalpe – og sælge til de 
rigtige familier. Og så nyder jeg at være på havet 
med dets frihed og stilhed – og fange noget 
lækkert friskt til aftensmaden. 

Målsætning:  At nyde havluften og det sociale samvær. 
Det værste: At lytte til  ”brok” fra medlemmer om 

begrænsninger i den personlige frihed.  
Det bedste: Det sociale samvær med mange dejlige mennesker 

i Sletten Fritidsfiskerlaug – og især hvis I vil 
besøge mig i mit nye hus, hvor jeg får et 
gæsteværelse. Ring 24642555
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UUddfflluuggtt  ttiill  ddeett  ggaammllee  KKjjøøbbeennhhaavvnn  
        

Søndag den 8. maj kl. 8.45 mødes vi på Humlebæk 
Station (vest). 
 

• Kanalrundfart.Kanalrundfart.Kanalrundfart.Kanalrundfart.    

• Historisk promeHistorisk promeHistorisk promeHistorisk promenade i Nyhavn, med besøg i nade i Nyhavn, med besøg i nade i Nyhavn, med besøg i nade i Nyhavn, med besøg i 

udvalgte udskænkningssteder udvalgte udskænkningssteder udvalgte udskænkningssteder udvalgte udskænkningssteder under kyndig ledelse under kyndig ledelse under kyndig ledelse under kyndig ledelse 

af Bente Dale.af Bente Dale.af Bente Dale.af Bente Dale.    

• Frokost i Hviids VinstueFrokost i Hviids VinstueFrokost i Hviids VinstueFrokost i Hviids Vinstue    

 
For denne dejlige dag. 

Medlemmer   kr. 160,00 

Ikke medlemmer kr. 240,00 
 

Tilmelding og betaling, inden 1. maj til: 
Jørgen Schønnemann tlf. 2071 1001 

     js20711001@hotmail.com 
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Datoer for Aktiviteter i 2011 
 

 
 
 
 
April: 
 

Søndag 17.  Småbådstur, kl. 07.00 morgenmad 
 
Maj 
 

Fredag   1.  Sidste frist for tilmelding til Københavnertur  
 

Søndag   8.  Københavnertur, afgang kl. 8.45 
 

Tirsdag 10.  Foredrag ved Hans Hagerup – Norway Guide Fishing 
 

Søndag  15. Småbådstur, kl. 7.00 morgenmad 
 

Juni 

Søndag 19.  Småbådstur, morgenmad kl. 7.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næste Vandpost udkommer 1. august 2011. Deadline for stof er 1. juli 2011. 


