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Formanden har ordet 
Af Kent Alexander 

kent.alexander@get2net.dk 

 
Kære medlemmer. 
 
Når man ser ud ad af vinduet, her i starten af november, er det tydeligt at vinteren står 
for døren. Vejret er for det meste både vådt og gråt, men det skal nu ikke bremse 
vores ellers så optimistiske holdning til det hele. Der er blandt andet knap en måned 
til jul med alle de gode traditioner som følger med! Og af udendørsaktiviteter kan 
også nævnes vinterfiskeri – og jagt. Så op med humøret – og på med vanten! 
 
Vi har i årets løb afholdt de sædvanlige arrangementer med nogenlunde god 
tilslutning. Nu står bankoaftnerne på programmet og den første er i skrivende stund, 
allerede afholdt. Og de to næste var henholdsvis torsdag den 4. november og torsdag 
den 18. november. 
 
Der afholdes havture fordelt over hele vinterhalvåret. Den første var den 17. oktober 
og der afholdes 2 mere i december, henholdsvis den 12. december og den 30. 
december. Datoer for havture efter nytår oplyses senere. 
 
Da klubben har 25 års jubilæum i februar 2011 arbejder vi på, at holde jubilæumsfest 
for vores medlemmer. Indbydelse til alle medlemmer, findes andet sted i blade. 
Jubilæumsfesten er kun for medlemmer af Sletten Fritidsfiskerlaug. 
 
Til sidst vil jeg takke de trofaste medlemmer som gider ta’ en tørn for vores klub og 
især en tak til bladudvalget som har givet Vandposten et nyt pust. 
 
Med tak for året der går på hæld, vil jeg benytte lejligheden til, at ønske alle vores 
medlemmer en god jul og et godt nytår. 
 
 
Knæk og bræk 
 
Kent 
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Halvors Klumme 
Af Halvor Holm 

Halifaxhalvor@hotmail.com 
 

Refleksioner: Betragtninger, overvejelser. 
Nogle betragtninger over tiden. 
 
 Som tiden dog er gået, jeg fatter dårligt hvor den er blevet af. Det hele er et 
spørgsmål om tid. Hvor ofte bliver man ikke spurgt, har du tid et øjeblik. Og dette 
uden at man egentlig kommer ind på hvor lang tid dette øjeblik vil vare. 
 
For nogen tid siden blev jeg sat tilbage i tiden. En bekendt, Jørn Devantier har et 
sommerhus over på Varbjerg strand, Jørn vidste at jeg have levet det meste af min 
barndom der over, nemlig i Vedelshave. Så Jørn var så venlig at invitere mig med på 
en lille tur til et kort ophold på Varbjerg.  
 
Intet så ud som dengang. Og barndomshjemmet? Jo bygningerne var der stadig, og 
som dengang to bygninger der lå i en vinkel, i den ene bygning var stald og lade, den 
anden var beboelsen. De to bygninger var adskilt med en vognport. Vognporten var 
væk, og beboelsen var åbenbart blevet omdannet til stald. Stuevinduerne var skiftet 
ud med staldvinduer og det må jeg dog erkende, at det var de gode gammeldags 
staldvinduer med jern sprosser. Stråtaget var der heller ikke mere, ren vandalisme, 
jovist tiderne ændre sig, og ting skifter udseende og bliver dermed anderledes. 
 
Lige overfor mit barndomshjem lå forskolen. Skolen lå der stadig, mig forekom den 
nu noget mindre end i min barndom. 
 
 Legekammerater var der nok af til min lille bror og jeg, især i frikvartererne. 
Allerede inden jeg skulle starte i første klasse, deltog jeg i nogle af 
undervisningstimerne, især bibelhistorie og danmarkshistorie fandt jeg meget 
spændene, og fru Olsen, lærerinden så igennem fingrene med at den lille knægt sad 
dernede og lyttede med, fru Olsen kom nu også tit over til min mor og fik sig en kop 
formiddagskaffe. 
 
På de marker der lå på den anden side af vejen, var der nu bygget en mængde 
sommerhuse, god landbrugsjord gav nu plads for en hel masse ligegyldige 
sommerhuse. Det var her min lillebror og jeg fik til opgave at slå tyskere ihjel. Tag 
det nu helt roligt, det handlede om at bekæmpe og udrydde tidsler i kornmarken. Vi 
blev begge udstyret med frihedskæmper armbind og et tidseljern, og så var vi klar til 
at rykke i felten, vi havde også huer på med RAF farverne på, jo de voksne var 
såmænd snedige nok. Vi havde det trods alt dejligt, og sommervejret var, så vidt jeg 
kan huske ganske vidunderligt. 
 
Senere når kornet var modent og blev høstet, hjalp vi med at sætte negene i stak. Men 
det bedste var dog de dage, hvor korn negene skulle køres i hus.  
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Refleksioner: Betragtninger, overvejelser. fortsat 

Af Halvor Holm 

Halifaxhalvor@hotmail.com 
 
Vi måtte naturligvis løbe ved siden af læsset, af hensyn til sikkerheden, men når vi så 
havde fået tømt vognen, glædede vi os til køreturen ud i marken.  
 
Men det dejligste var dog når tjenestepigerne kom og hjalp til, pigerne skulle som 
regel blive i laden, og hvor det var deres opgave at lægge kornet på plads. Så blev jeg 
allerhelst hjemme i laden. Det var jo ganske unge piger, pigerne var som andre unge 
mennesker fjumset og stadigvæk legesyge. Især var der en som jeg beundrede, en 
knægt på omkring de otte ni år vidste vel ikke rigtigt hvorfor denne beundring. 
 
Alt dette ligger jo langt tilbage i tiden, heldigvis har man dog stadig minderne om en 
svunden tid 
 
 

Ja undskyld mig, jeg ved godt at dette intet har med fiskeri at gøre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knæk og bræk 
 
Halifax 
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                               S L E T T E N  F R I T I D S F I S K E R L A U G   
F o r e n i n g s h u s e t  ◦  S l e t t e n  H a v n  ◦  3 0 5 0  H u m l e b æ k  

 
 
 
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
 

Vores generalforsamling afholdes onsdag den 16. februar 2011 kl. 18.00 
I sletten Bådeklub. Der kan tilmeldes i Kabyssen til den efterfølgende spisning som 
er ”dagens ret” for kun kr. 50,- pr. person. 
 
 
Dagsorden: 
 
 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 
 
 
Vel mødt til alle vore medlemmer! 
 
 
Knæk og bræk  
 
 
Kent 

 
 

F O R M A N D :  K e n t  A l e x a n d e r  ◦  T E L E F O N  + 4 5  4 0  1 5  2 7  8 3  
  

E-MAIL ADRESSE: Kent.Alexander@get2net.dk 
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Referat af bestyrelsesmødet 
 

Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG dato 8.9.2010 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i 
kælderen. 
Tilstede: Kent, Per, Susanne, Jørgen, Poul, Henning 
Fraværende: Elo, Kaj, Ole, Bent 

1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde. 2. Vandposten 
3. Janus  4. Økonomi 

1: Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde: Kent refererede om en god skovtur til            
Sofiero, hvor Lauget gav tilskud, ca. 1000 kr. Meddelte de nye datoer for havture og  
banko, som udsendt til alle medlemmer. 
Kaj sørger for båd til vinterens havture, hvor båden måske kan ’laste og losse’ i 
Sletten Havn. 
2: Vandposten: Sponsor-løssider til indlægning i bladet forsøges genoptaget af 
Susanne og Poul. Tidligere unøjagtigheder omkring adressering, trykning og 
udsendelse af bladet, bliver i fremtiden undgået ved faste procedurer og fast 
opgavefordeling. 
Henning sørger for trykning af afsender adresse med logo, på vore konvolutter. 
3: Janus: Henning bringer frem at der er manglende disciplin omkring brugen af 
Janus mht. brug og rapportering af checklister. Det skal indskærpes brugerne at leve 
op til reglerne. 
Jørgen mener ikke at Janus bliver brugt i samme omfang som den gamle jolle Flid 
blev brugt, da Janus er en forkert bådtype til fiskelaugets behov. Stor uenighed om 
dette synspunkt. Ingen kendte resultatet af en brugerundersøgelse, som fandt sted for 
2-3 år siden. Poul søger gennem Elo fakta omkring brugen af Janus i dette år og 
fremlægger det på næste bestyrelsesmøde. 
Jørgen har ansvar for at koordinere flytningen til vinterplads for Janus. 
Et forslag om at anskaffe en sejl/motorbåd til en fornuftig pris blev diskuteret. 
Der var ikke en tilslutning om at gøre dette 
4: Økonomi: Kent refererer fra Ole, at økonomien er på samme niveau som ved 
sidste bestyrelsesmøde. 
5: Banko: Susanne og Poul prøver at få sponsorer til banko og Susanne og Kent 
indkøber gevinster. 
6: Julefrokost: Poul arrangerer julebuffet et sted (helst) her i byen, lørdag den 
27.11. med musik. Susanne sørger for amerikansk lotteri inkl. Præmier. 
7: Jubilæum: Mandag den 21/2 2011 har Sletten Fritidsfiskerlaug 25 års jubilæum. 
Per og Kent danner jubilæumsudvalget og de beder alle om input til aktiviteter at 
sætte i værk. Omkring 20.000 kr. er til rådighed på jubilæumskontoen. 
8: Generalforsamling 2011.: Finder sted onsdag den 23. februar kl. 19.00. Kent 
booker foreningshuset. 
9: Næste bestyrelsesmøde: Onsdage kl. 19.00: 13. oktober og 24. November 
 
Referent: Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 
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Referat af Bestyrelsesmøde 
 onsdag 13.10.2010. 

 
 

Tilstede var: Ole, Per, Poul, Susanne, Kaj, Elo, Kent  
 
 Formanden bød velkommen og indledte med at fortælle lidt 
om de forestående aktiviteter såsom Julefrokosten og vores 
3 Bankoaftener.  
 
Derudover var der evaluering på vores småbådsture hvor Elo berettede at der var 
blevet afholdt 4 ture og aflyst 2 på grund af manglende 
tilslutning og dårligt vejr. 
 
Vores Generalforsamling er blevet flytte til onsdag d. 16.02. 2011 i Sletten 
Bådeklub hvor man kan tilmelde sig til spisning efterfølgende. 
 
Økonomi: Ole redegjorde for vores økonomi som ser fornuftig ud ! 
 
Banko: Susanne fortalte om vores forberedelser og gjorde opmærksom 
På datoerne:  Torsdag  d. 21.10.  – torsd. 04. 11. og torsdag 18.11. 2010! 
 
Janus: Elo beretter at den sejler stadig fint! 
 
Julefrokost: Poul beretter om vores julefrokost som i år holdes lørdag 
d. 27.11. kl. 15.00 i Cafeteriet på Langebjerghallen, hvor Torsten laver 
en dejlig dansk julebuffet med det hele til. Der bliver også levende musik 
med Spillemændene fra Helsingør og mulighed for en billig hjemtransport. 
 
Havture: Kaj beretter om vores ture som er d. 17.10, 12. 12. 0g 30.12. 2010.10.21 
 
Næste Bestyrelsesmøde: Torsdag den 24. 11. kl. 1900.  
 
 
Referent: Kent Alexander 
Kent.alexander@get2net.dk 
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Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG dato 24.11.2010. 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i 
kælderen. 
 
Tilstede: Kent, Elo, Per, Susanne, Jørgen, Henning 
Fraværende: Kaj, Ole, Poul,  
 

 1:  Julefrokost er aflyst pga. manglende tilslutning. 
 2:  Generalforsamling afholdes onsdag den 16. feb.2011 i Sletten 
      Bådeklub.      
 3:  Økonomi ser fornuftig ud, som sidst. 
 4:  3 x Bankospil har givet pænt overskud. Tak til Susanne. 
 5:  Brændstoffilter + olie til Janus. Forhales til vinterplads søn.28.11. 
      Af Per, Elo og Jørgen. 
 6:  Automat skal repareres. Kent undersøger pris. 
 7:  Enighed om at medlemskartotek altid skal være opdateret. Alle leverer 
      Aflevere information til Per. 
 8:  Enighed om stramning af mødedisciplin, specielt opfølgning  
      udestående punkter. 
 9:  Kent tager kontakt til Øldepotet og Charlie ang. stabil forsyning. 

    10: I anledning af vort 25 års jubilæum, planlægges et arrangement for 
           Medlemmer af lavet, et arrangement i Kabyssen, (Som alternativ til 
           ”en tur på sundet”). Kent meddeler Henning hvad der bliver aftalt. 
    11:  Rykkerbrev + 20 kr. gebyr til restanter blev godkendt og sendes primo 
     Januar af Per. 

12: Henning får 800 kr. til kursus, og står for oprettelse og vedligehold af  
       Hjemmeside 
13:  Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 12.01.2011  

Referent: Jørgen Schønnemann 
js20711001@hotmail.com 

 
KONTINGENT for 2011 
 
Med dette nummer af Vandposten følger et girokort, som du skal bruge ved 
indbetaling af 200 kr til dækning af kontingent for hele 2011. Læg ikke girokortet af 
vejen, så glemmer du det, hvilket medfører unødvendige rykkerbreve.  
Betal hellere i morgen, medens du husker det. 
Sidste frist for indbetaling er 31. December 2010. 
Ved indbetaling senere end ovenstående dato, pålægges et rykkergebyr på kr, 20,00 
 
Havture 2011 
 
Tilmelding til havture i de 3 første måneder skal ske telefonisk til Kaj Kanstrup på tlf.  
51 92 95 93, senest 14 dage før turen. Se aktivitetslisten. 
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Småbådstur 
den 25. juli 2010 
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 
 

Det er højsommer og fisketur. 
På grund af kraftig vind og høje bølger blev turen aflyst. 
Ærgerligt, for om lørdagen havde det ellers været fint vejr, sol og svag vind, men i 
løbet af natten slog det om og om morgenen søndag var der sus i trætoppene på 
Langebjerg. 
Der var store bølger, der slog op over molen i yderhavnen. 
Altså, vi måtte så glæde os til næste småbådstur. Derimod nød vi som sædvanlig 
Halvors gode morgenbord i foreningshuset. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Småbådstur 
den 19. september 2010 
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 
 
Nu er det sidste småbådstur i år. Denne gang havde vejrguderne været med os. Dog 
blæste der en frisk vind fra vest, da vi sejlede ud og der var sol og vekslende 
skydække. Udfordringen var så at sejle ud og finde de gode fangstpladser, når vi 
tager hensyn til strøm- og vindforhold. 
 

Igen startede vi med Halvors dejlige morgenbord i foreningshuset. 
 
Jeg sejlede ud med det gode skib ”Mads”, der havde synlig motor gemt under 
plastglas, og med skipper Mike ved rorpinden. 
Øvrige fiskere var Møller og Klaus H. 

Fortsættes næste side 
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Forsat fra forrige side 

Vi sejlede først sydpå og begyndte fiskeriet ud for Nivå bugten. Bølgerne slog ind 
over rælingen og vi puttede os i regntøjet. Her fangede vi intet. 
 
Så gik turen nordover, hvor vi igen fiskede ud for Humlebæk havn. Der var ikke 
straks bid på hverken makrel, sild eller torsk. 
Endelig fik Møller bid på en torsk, som var over målet. 
Det var dagens fangst. 
 
Så gik vi sydover mod Sletten, hvor vi døvede undervejs. Forgæves, trods ihærdigt 
fiskeri. 
 

Vi gik tidligt ind i havnen, hvilket andre småbåde 
også havde valgt. 
 

Ved indvejningen kom så den store overraskelse. 
Skipper Uko samt Jørn D. og Bruno var sejlet 
direkte nordpå og havde fundet den gode 
fiskeplads, nemlig ved Helsingør ud for terminalen. 
De blev turens vindere og resultaterne blev 
følgende: 

1) Jørn D. Makrel  0,77 kg 
2) Uko    Torsk    1,50 kg 
3) Bruno   Makrel  0,20 kg 

 
En dejlig frisk efterårsdag på Sundet. Desværre igen med ringe fangster. 
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Havtur den 17. oktober 2010 
Af Peter Sørensen                                                                           foto:  Kaj Kanstrup 

Pet.soe@webspeed.dk                                                                                      Kajkan@youmail.dk 
 
 
Det er nu årets første havtur. Vi skal sejle ud fra Helsingør Nordhavn med skibet 
”Nordkysten”, en eftermiddagstur fra kl. 12.00 – 17.00. 

Vi mødtes i Sletten havn, hvor der var 
samling. Egentlig skulle vi havde været 
med bus til Helsingør, men dette var 
blevet ændret til en rejse i privatbiler. 
I god tid ankom vi alle ca. 20 fiskere til 
molen i Nordhavnen og ventede på 
skibet med formiddagsfiskerne. 
De havde ikke fanget fisk, for det kunne 
vi straks se da de gik i land. Kun, kunne 
vi se nogle små poser med fangster. 
Det var et pragtfuldt efterårsvejr. Sol fra 
en skyfri himmel og næsten vindstille. 
Vi startede fiskeriet ud for den nordlige 
del af Helsingborg på 20 – 30 m dybde. 
Skipper meddelte, at der var sild og torsk 
på ca. 20 m’s dybde. Så prøvede vi alle 

her, men intet at fange for de fleste. 
 
På skibet blev der fanget nogle få torsk 
og mange små sild. Flere sild blev kastet 
ud igen og mågerne fik deres 
middagsmad. 
 
Under fiskeriet blev vi passeret af 
svenske fiskeriinspektionsskibe for 
nordgående. De skulle sikkert ud i 
Kattegat for at opspore ulovlige 
erhvervsfiskere. Samtidig fik vi nogle 

vippeture på grund af store dønninger fra store fragtskibe, der var for sydgående. 
 
Indvejningen fandt sted på skibet og resultatet blev følgende: 

1) Ole Nielsen 
2) Kasper 
3) Erik 

Vægten af hver fiskers fangst fik jeg ikke noteret. 
 
En skøn dag på Sundet. Vi blev solbrændte i ansigtet. Jeg fangede intet. 
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Elo, Ole og Kajs Norges tur     
fortsat   
 

Af Kaj Kanstrup 
Kajkan@youmail.dk 
 
Dag 4 skulle gå med, at finde flynder til Ole, men vi kunne kun ramme torsk og 
havmis men dem havde vi også så mange af, at det meste af tiden gik med at 
genudsætte torsk på 8-9 kg og en del havmisser på 3-4 kg.. 
Vi blev dog hurtig trætte den dag dels pga. halvdårlig vejr og dels fordi vi gerne ville 
op på toppen af Havsøya. 
 
Det var en kanon tur derop og mens vi var deroppe blev vi enige om at droppe, at 
sejle til Nordkap, da vi kunne se Nordkap fra toppen af Havsøya. 
Forstil jer 3 mand i en hvid Hiace bus, med hver deres kamera, ha ha ha rigtig 
turister, nå men det var en hyggelig tur vi havde deroppe. 
 
Dag 5 var våd med tung regn og ingen af os var rigtig helt på toppen, vi havde fanget 
rigtig mange fisk så vi var efterhånden godt møre men Ole havde jo stadigvæk ikke 
fanget en flynder. 
Så vi mandede os op og kom af sted, men det var vådt og koldt, efter 6-7 timers kamp 
uden noget der kunne bruges, blev vi enige, at det måtte være nok for den dag, vel 
vidende, at der kun var en dag tilbage, vi tog hjem og fik nogle gode sjusser uden at 
komme nærmere ind på det...(Elo) hi hi. 
 
Vi lagde en plan for den sidste dag, som kun gik ud på, at Ole skulle slå til, vi blev 
enige om at Elo og jeg skulle blive hjemme næste dag, for give Ole størst mulig 
chance for, at ramme plet.... 
Resten af aften husker jeg ikke meget af men sikkert en masser lystfiskerhistorier..... 
 
Sidste dag på vandet.... 
Stor spænding fra morgenstund vi stod tidlig op for, at følge Ole og guiden Mads, der 
jo skulle ud alene og det så godt ud med tidevandet ifølge Mads og vi fik sendt dem 
godt af sted, så Elo og jeg kunne komme op og få noget (morgenkaffe) fordi der er 
noget med mit hoved................. 
 
Vi har kontakt med Ole og guiden Mads via vhf-radio. 
De første timer hører vi ikke rigtig noget fra dem men det viste sig, at de var sejlet  
om bag nogle små øer så vhf’en ikke kunne modtage. 
Jeg spørger Elo om vi ikke skal køre på toppen af Havsøya igen, for at se om vhf’en 
kan modtage deroppe, vi starter bilen og kører mod toppen, på vejen op, for vi delvis 
kontakt med dem og der ikke sket en disse på fiskefronten, mens vi forsætter opad, 
kommer vi igen ind i radio dødt område men køre videre og når toppen, da der 
pludselig bliver råbt om fisk over radio, først troede vi at det var en af de andre både 
men så fik vi god radio kontakt og fik, at vide, at Ole havde fået en helleflynder på 12 
kg. vi stod på toppen hujede og skreg. 



 

  Vandposten December 2010 15 

Så nu havde vi alle fået hvad vi kom for og der var høj stemning da de kom i 
havn.....DET VAR FEDT.  
Virkelig en oplevelse for livet og som klart skal prøves igen. 
  
Elo og jeg vil prøve, at lave en tur til næste år, der er to både og plads til 8 personer. 
Vi er foreløbig 5 personer, så kontakt Elo eller kaj for mere info, hvis du skulle have 
lyst til at tage med. 
 
Kaj og Elo kan kontaktes 
på følgende mailadresser: 
Kajkan@youmail.dk 
skeltoft@webspeed.dk       
 
         
 
 
 
                
           Et lille udsnit af fangsten 
 
            
  
     
 
  
 
 
 
 
     
      
    Kaj, Ole og Elo på toppen af Havsøya 
        
 
 
 
Oles helleflynder på 12 kg. 
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Af Susanne Hakmann  

 
Fyldte roulader 
 

• 3 fede sild 
• 9 ansjosfileter 
• løg 
• 2 æggeblommer 
• Sennep 
• Sukker 
• Stødt peber 
• Eddike 
• Piskefløde 
• purløg 

 
3 store fede sild, udvandes og gøres i 
stand. Læg dem med skindsiden nedad 
og belæg hver af dem med 3 
ansjosfileter. Drys med rigeligt fint 
hakkede løg og rul dem sammen til 
roulader. Begynd med halen, stik en 
tandstik i. Sæt dem på højkant i en 
skål, hvorefter de overhældes med 
følgende lage, der sammenpiskes: 2 
æggeblommer, 2 tsk. udrørt sennep, 1 
spsk. sukker, ½ tsk. stødt peber, 3 spsk. 
eddike, 2 dl piskefløde. Lad dem stå i 
lagen 4-5 timer. Drysses med fint 
hakket purløg ved servering. 
 
Sild i flødepeberrod 
 

• 3 fede sild 
• Revet peberrod 
• 1 løg 
• Piskefløde 
• Citron 
• karse 

 
3 store fede sild, udvandes og gøres i 
stand. 
Læg dem i en skål i følgende lage: 
Min. 1 spsk. peberrod,  1 lille fint 
hakket løg, 2 dl. piskefløde. Lad dem 
stå og trække i et par timer. Serveres 
med citron og karse. 
 
Silde gratin 
 

• 3 fede sild 
• 8-10 store kartofler 
• Smør 
• 2 store løg 
• Rasp 

 
3 store fede sild udvandes i 15 timer, 
renses, flås og udbedes. Fileterne 
skæres i passende stykker. 8-10 store 
kartofler koges, pilles og skæres i 
skiver. 2 store løg pilles og skæres i 
tykke skiver og koges møre i vand. Et 
ildfast fad smøres med smør og drysses 
med rasp, hvorpå kartoffelskiver, 
sildestykker og de kogte løgskiver 
lægges i fadet, øverst et lag kartofler, 
der drysses med lidt stødt peber. Til 
slut drysses med rasp over det hele. 
Læg små klatter smør hist og her og 
bag gratinen i ca. ½ time i en god varm 
ovn. 
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”Den blå bog” 
 

 
 

Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 
 
Navn:   Kaj Kanstrup 
 
Kaldenavn:   Lange 
 
Alder:   45 år 
 
Erhverv:   Sømand 
 
Tidligere/nuværende tillidsposter:  Er i bestyrelsen 
I sletten Fritidsfiskerlaug 
 
Fiskeri, hvor længe:  Ca. 40 år 
 
Målsætning:  At hygge sig med det jeg laver 
 
Det værste:   Lystfisker, der brokker sig over der ingen fisk er 
 
Det bedste:   At se børn fange deres første fisk 
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Skovturen til Sofiero 
Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 

 

Slettens Fritidsfiskerlaug’s sommertur, gik i år til 
Sofiero i Sverige. 
Vi mødtes på Humlebæk station kl. 08.45, hvor 
planen var, at vi skulle med toget umiddelbart efter 
men her havde vi gjort regning uden vært, da toget 
                                                                                    Holdet til Sofiero 

endeligt kom, kørte det kun til Snekkersten station, hvor vi 
ville blive videretransporteret med 
”Togbus” til Helsingør station, efter 
en længere tids venten kom den 
ordinære bus, som vi tog, hvilket 
betød en større sightseeing tur i 
Nordsjælland. 

Endeligt ankommet til Helsingør station, skyndte vi os over til 
afgangshallen for færgerne. Der var ca. 10 min. til afgang, og 
færgen kom af sted til tiden? sejladsen tog ca. 20 min. 
Vel ankommet Til Sverige gik vi til bussen der skulle køre os til Sofiero, en bustur på 
ca. 15 min. 

Da vi kom til Sofiero, der er udnævnt til Europas kønneste 
park i 2009 og 2010, ventede vores 
guide allerede, en hyggelig lille fyr 
der kun talt svensk men et svensk, 
der ikke var svært at forstå og som 
havde en fantastisk viden om 
Sofiero. 

Guiden startede med, at fortælle lidt om Sofieros baggrund, 
inden vi gik til parkens stolthed som er de mange rhododendroplanter, hvoraf der findes 
flere end 10.000 planter men som guiden gjorde opmærksom var det ikke den rigtige 
årstid, hvis vi ville se rhododrentoplanterne i fuld flor, opfordrede hans os til at, komme 
igen næste år. 

Brønden som vores guide står ved, blev istandsat for nogle år 
siden og der blev blandt andet lagt nye sten omkring 
brønden, de gamle sten gemte man og da Dronning Ingrid 
hørte om det, bad Dronningen 
om, at måtte få de gamle sten 
hvilket dronning fik og som tak 
indrettede dronningen en 
”Dufthave” som tak for stenene, 

Stenene ligger i dag på Schackenborg Slot, Møgeltønder. 
Duftehaven ligger ved siden af Sofieros ”Hospital” for syge 
planter på den ene side og på den anden side ”Majas Trädgård” en sansehave for børn. 
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Turen gik videre til Kongens vinhus, at parken har et vinhus, 
kan man godt undre sig lidt over, idet der ikke måtte 
forefindes vin på slottet, på Kong Gustaf Adolfs tid. 
Da det som, på så mange andre slotte, i datidens Europa var 
moderne med et drivhus, til frembringelse af druer, mente 
man vel også at Sofiero skulle have et vinhus. 
Det er ikke kun blomster der udstille i parken på Sofiero, også 

et æbleskrog er der blevet plads til. 
Turen gik videre til de forskellige 
blomsterbede der er i haven og guiden 
havde en historie til hvert bed,  
Vi så også den kongelige 
fodboldbane, hvor de kongelige, når 
de var på besøg på Sofiero, spillede 
fodbold, hvilket i tidligere tider var utænkeligt, da de kongelige 

ikke måtte blive beskidte. Ved den kongelige fodboldbane er der nu opstillet fire 
skulpturer, medfølgende navne: ”Accumulation no 5”, ”Boalt” 

og ”The Öresunds Moonslipper” og 
Diapasson. 
Efter Sofiero gik turen tilbage til 
Danmark til en dejlig buffet på 
Helsingør Havbad. 
Igen oplevede vi et offentligt 
transportmiddel, der kørte til tiden og kørte derhen hvor 

køreplanen sagde. 
Ventetiden, til bussen kom, blev fordrevet med, at se på utallige veteranlastbiler der 
kørte forbi også en del danske veteranbiler var blandt optoget. 
Vel ankommet til Danmark igen, blev vi enige on, at det 
klogeste nok var, at gå til Helsingør Havbad i stedet for, at 

stole på de offentlige transportmidler. 
Vi ankom en smule forsinket til vores 
buffet, der dog var ringet i forvejen så 
det gav ikke de helt store  problemer 
og sulten var også ved, at melde sig, alt var gjort klar så det var 
bare, at sætte sig til bords og nyde den gode mad. 
Efter nogle timer begyndte folk, at bryde op og problemet med 

de offentlige transportmidler meldte sig atter, nogle mente, at det bedste ville være, at 
tage Strandsvejsbussen og igen andre mente, at toget nok kørte ”normal” igen. Det endte 
dog med, at dem der valgte, at tage toget måtte løbe efter bussen, bussen som de ”kloge 
startede med at tage og det skortede ikke på kommentarer til ”Togfolket”. 
Men til trods for de små problemer, var det en dejlig tur med mange gode oplevelser, 
rigtig godt vejr med masser af solskin, så en tak til arrangørerne, skal der lyde herfra.. 
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Foto Collage fra skovturen 2010 
Af Kirsten Nørmann Bergen      
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Besøg på S/S Bjørn 
Af Henning Hedegaard Larsen 
hhlarsen@webspeed.dk 

 
Den 2. september havde Jørgen Schønnemann 
arrangeret en rundvisning på S/S Bjørn, med Bent 
Hedegaard som guide. 
 

S/S Bjørn er bygget af skibsbygger G. Seebeck i                          Bjørnebanden 
Bremerhaven, med norskfødte K.G.Meldahl som teknisk Konsulent og Ove Munck som 
tilsynsførende og afleveret til Randers havn den 7. februar 1909. 
 

Bent Hedegaard startede med, at fortælle om skibet historie og det fremgik tydeligt, at  
S/S Bjørn er hans hjertebarn. 

Bent startede rundvisningen på 
fordækket hvor et stort spil var 
monteret, her fortalte Bent med slet 
skjult stolhed, ”at det havde han da 
været med til at restaurere”, under dæk 
så vi kaptajnens- og maskinmesterens 
kahytter, samt et fælles rum, set med nutidens øjne var de 

temmelig små. Oppe på dæk igen, så vi ind i pantryet, der om 
muligt var endnu mindre, der med sit kulfyret komfur, må have 
været et varmt sted, at opholde sig om sommeren, herefter gik 
rundvisning videre mod agter hvor nedgangen til mandskabs 

lugaf’et er. Tidligere var lugaf’et delt, 
så maskinfolk og dæksfolk ikke skulle 
dele rum, i dag er det dog lavet om til 
et ”stort” rum. 
Op af den stejle lejder igen og ned af en anden til 
maskinrummet, 

Her fortalte Bent blandt andet om den kulfyrede kedel, der er 
totalt istandsat. Maskinrummet er en stor samling af rør, selve 
maskinen er en tripeldampmaskine. 
Efter maskinrummet gik turen til broen, her fortalte Bent, at 
roret først var manuelt betjent og at det indebar en masse slid 
hver gang skibet skulle ændre kurs, der blev derfor monteret en 
dampstyret hjælpemotor. På grund af hjælpemotoren på dørken i 
styrehuset, var der 20+ grader ved fødderne og –grader ved hovedet, så ruderne måtte 
skrabes rene for is hele tiden. 
Herefter kørte vi over til værkstedet, der er Lille Nords gamle 
værksted. Når man kikker rundt i værkstedet fremgår det 
tydeligt, at der stadigvæk er et kæmpe arbejde tilbage før Bjørn 
er færdig, det forventes dog, at Bjørn er klar til sejlads med 
gæster i begyndelsen af år 2012, hvilket vi ser frem til. 
Endnu engang vil vi takke Bent Hedegaard for rundvisningen. 
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En rigtig lystfiskerhistorie. 
Af Charlie 
s.holk.p@gmail.com 
 

En herlig morgenstund i august besluttede jeg mig for at 
udnytte den globale opvarmning på sundet. Jeg pakkede mit 
fiskegrej og fyldte termokanden med kaffe. 
 

Jeg sejlede ved 6 tiden med det gode skib Malik af Sletten. 
Først var min overvejelse at sejle til Charlies Hul, som ligger 
ca. 20 min. ude og lidt til venstre men da jeg ikke havde 
konkurrenter bag mig valgte jeg at sejle direkte på 
nordspidsen af Hven. Lidt konkurrence skulle der jo være. 
 

Efter 45 minutter nåede jeg spidsen af Hven og tog for en sikkerheds skyld 5 minutter 
ekstra. Her var ingen vind, let strøm og kun få andre lystfiskere. Grejet var klargjort 
på vejen over og fiskeriet startede. Sild, sild og lidt flere af slagsen. Enkelte småtorsk 
som sikkert dog kunne have vundet 1. præmie ved en småbådstur med klubben. 
  

Pludselig fik jeg et drømmehug. Hjulet hvinede og fisken tog et enormt udløb. Det 
havde jeg ikke prøvet før. Der går mange tanker igennem hovedet på sådan et 
tidspunkt. Var det gummistøvlen eller en fiskers garn.  
 

Efter 20 minutters fight slap min stakkels pirk fri fra bunden og jeg håbede blot at 
den var uskadt. Men da den nærmede sig overfladen kunne jeg se at der var noget på. 
En hvid krop kom imod min båd uden at jeg kunne se hvad det var. 
 

Pludselig tager den igen udtag så hjulet hviner og ind dyret farer under båden og 
sætter sig fast. Men så tænkte jeg; briste eller bære. Jeg skulle se hvad det var. Fuld 
skue på hjulet og hiv. Der så jeg en blæksprutte med 10 arme. Der kunne jeg bedre 
forstå hvis denne stakkel havde levet på en sten i sundet, ville forsvare sig med alle 
sine arme. 
 

Endelig fik jeg blæksprutten på dækket og krogen ud af munden. Kampen var færdig 
og jeg havde vundet (troede jeg). Men pludselig angreb dyret igen, men denne gang 
stakkels mig.  
Den angreb min krop, sugede sig til mit ansigt og bed mig i næsen. Ti arme mod to er 
unfair. Jeg måtte rulle mig ud og efter kort fight vandt jeg. Dyret måtte overgive sig.  
 

Det var nu ikke største problem at fange en sådan. Problemet opstod da jeg gik op af 
min havegang. Min hustru solede sig i det herlige vejr. Hun opdagede sugemærkerne 
på min hals og i mit ansigt. Hvad har du nu lavet??? .  Hun skiftede farve og overgav 
sig først efter at have set den flotte blæksprutte.   
 

Skulle nogen have brug for råd og vejledning m.h.t. kurs, dybde, vindretning eller 
vandtemperatur er jeg til rådighed mod et mindre vederlag. 
 

Knæk og bræk 
Malik og Charlie.  
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25 års jubilæumsfest 

 
 
Sletten fritids fiskerlaug invitere hermed til jubilæumsfest, for klubbens medlemmer, 
lørdag den 26 marts 2011, kl. 18.00 i Slettens bådeklub. 
Prisen for deltagelse er kr. 100,00 pr. person 
 

Sidste tilmeldingsfrist er Mandag den 14. marts 2011,  
til Kent Alexander Kent.Alexander@get2net.dk eller på  tlf. 7020 2783 

Betaling i postkassen eller til Kent 
 

OBS: Kun medlemmer af Sletten fritids fiskerlaug, har adgang. 
 
 
Arrangementet vil bestå af følgende: 
 
                                                       Velkomstdrink             
 

Buffet. 
Salat af kogt torsk med bacon, purløg og karry 

Serveret med ærteskud og syrnet fløde 
*** 

Rulle af hanebryst med hvidløg, tørret skinke og salvie 
 

Oksecuvetter stegt med rosmarin og citron 
Serveret med kraftig kalvesauce 

 
Grønne ledsagere: 

Stegte auberginer med bagte peberfrugter og perlebyg 
 

Broccoli med kapers og persille 
 

Indbagte kartoffelmos med mandler og parmesan 
 

Grønne salater med friske krydderurter og pesto 
 

Hvid chokoladecreme på marcipanbund  
Hertil syltede frugter med vanilje 

 
Fri øl, vin og kaffe fra 18.00 til 24.00 

 
 

Med venlig hilsen 
 
Sletten Fritids Fiskerlaug 
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Datoer for Aktiviteter i 2010/11 
 
 
 

 
 
 

December: 
Søndag 12.  Havtur fra Helsingør kl. 9.00 – 14.00 med M/S Nordkysten  
Torsdag 30. Havtur fra Helsingør kl. 9.00 – 14.00 med M/S Nordkysten  
 

 
Januar: 
Søndag 30.  Havtur fra Helsingør kl. 9.00 – 14.00 med M/S Nordkysten  

 
 
Februar: 
Onsdag 16.  Generalforsamling 
Søndag 27.  Havtur fra Helsingør kl. 9.00 – 14.00 med M/S Nordkysten 
 
 

Marts: 
Lørdag 26.  25 års jubilæumsfest, Sletten Bådeklub kl. 18.00 
Søndag 27.  Havtur fra Helsingør kl. 7.00 – 12.00 med M/S Nordkysten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næste Vandpost udkommer 1. april 2011. Deadline for stof er 1. marts 2011. 


