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Formanden har ordet 
Af Kent Alexander 

kent.alexander.dk@gmail.com 
 

Kære medlemmer, 
 

Oktober måned varsler med sit tydelige vejrskifte at efterår og vintersæsonen nu 
er lige om hjørnet. Det betyder også et farvel til småbådsturene for denne gang 
og goddag til vinterhalvårets Havture, vores Bankoaftner og Julefrokosten! 
 

I år arbejder vi på at arrangere Havturene igennem Spar Shipping, hvor Kaj vil  
skaffe os nogle særdeles fornuftige priser, så vi kan få en bedre totaløkonomi 
i turene. Mere info herom er på trapperne og vil blive opslået på vores hjemmeside og 
i kælderen!      
 

Bankoaftener afholdes hhv. torsdag den 25.10. og torsdag den 08.11. – med start kl. 
19.00 i Foreningshuset på Sletten Havn. Som noget nyt vil der, udover and og steg 
med mere også være flotte vildt-præmier! Sæt derfor allerede nu de 2 datoer af, så du 
kan vinde juleanden eller stegen!   
 

Småbådsturene har Svend-Erik og Claus Hummel igen i år stået for og de er blevet 
afviklet til stor tilfredshed for deltagerne.   
 

Skovturen til Revymuseet, som Jørgen stod for, fik også ros med på vejen af 
deltagerne som alle havde en dejlig dag i høj sol og med afsluttende frokost i Krøyers 
Familiehave på Pilealle. 
 

Julefrokosten afholdes lørdag den 24.11. 2012 i Skeltofteparkens selskabslokaler 
Teglgårdsvej 321A, kælderen, hvor vi serverer en lækker julefrokost med det hele til.  
Drikkevarer købes til favorable priser og vi laver Amerikansk Lotteri om nogle flotte 
præmier! 

  

Bindende tilmelding kan ske på opslag i kælderen med betaling i postkassen eller til 
Kent på 40 15 27 83. Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 20.11!  
  

Generalforsamling afholdes torsdag den 14. februar 2013 kl. 18.00 i Skeltofteparkens 
selskabslokaler, på Teglgårdsvej 321A, kælderen. Der er efterfølgende spisning for 
50,- kr. pr. kuvert inkl. 1 øl! Husk at tilmelde jer i forvejen!  Sidste frist for tilmelding 
For spisning til generalforsamlingen er fredag den 08. februar 2013. 

 

På valg er:  
kasserer Ole Nielsen, næstformand Henning Hedegaard og bestyrelsesmedlem 
Per Sass Jensen.  
Derudover vælges 3 suppleanter, revisor og revisorsuppleant. 
 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår 2013! 
 

Knæk og bræk. 
 
Kent    
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Sletten Fritidsfiskerlaug 
Foreningshuset ◦ Sletten Havn ◦ 3050 Humlebæk 

 
 
 

Indkaldelse til Generalforsamling 
  
Vores generalforsamling afholdes onsdag den 14. februar 2013 kl. 18.00  
Skeltofteparkens festlokale, Teglgårdsvej 321A, kælderen. 
Der er mulighed for spisning efterfølgende for kr. 50,- pr person inkl. 1 øl eller vand. 
Husk at tilmelde jer i forvejen!  Sidste frist for tilmelding for spisning, er fredag den 
08. februar 2013. 
 
  
Dagsorden: 
 
      1.  Valg af dirigent 

 
Formanden aflægger beretning  
 
Kasseren aflægger revideret regnskab  
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.  
 
Fastlæggelse af kontingent.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 
Eventuelt  
  
Vel mødt til alle vore medlemmer! 
  
Knæk og bræk 
  
Kent 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMAND: Kent Alexander ◦ TELEFON +45 40 15 27 83 
 E-MAIL ADRESSE: Kent.Alexander.dk@gmail.com 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 
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Sletten Fritidsfiskerlaug 
Foreningshuset ◦ Sletten Havn ◦ 3050 Humlebæk 

 
 
 
 

Kontingent for 2013 
 
Med dette nummer af Vandposten følger et girokort, som du kan bruge ved 
indbetaling af kontingentet på 200 kr. for hele 2013. 

 
Læg ikke girokortet til side, så det bliver glemt og dermed opstår situationen med de 
kedelige og unødvendige rykkerbreve. 

 
Betal hellere i morgen, medens du husker det, i denne travle periode. 
 
 
HUSK sidste frist for indbetaling er 31. december 2012. 
 
 
Betaling kan foretages enten med det vedlagte girokort eller via en netbank overførsel 
til Fiskelaugets konto i: 

 
 
Nordea, Humlebæk afdeling Reg.nr.: 2259 kontonr. 6272 979 454. 

 
 
Det er den billigste betalingsmåde. 

 
Ved betaling via netbank er det vigtigt at påføre navn, således at indbetalingen kan 
identificeres. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Per Sass Jensen 
persassjensen@gmail.com 
 
 
 
 
 

FORMAND: Kent Alexander ◦ TELEFON +45 40 15 27 83 
E-MAIL ADRESSE: Kent.Alexander.dk@gmail.com 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 
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Referat  
Af Jørgen Schønnemann 

js20711001@hotmail.com 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 18.09.2012 
 
Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Susanne, Svend Erik 
Fraværende: Ole, Poul, Elo, Kaj. 
 
1. 
Kent byder velkommen. Han vil rykke Elo for bestilling af lokaler til julefrokost og 
generalforsamling. 
2. 
Jørgen refererede fra Skovturen til Frederiksberg. Der var mange positive reaktioner 
fra deltagerne. Fiskerlaugets bidrag var 6.200 kr. Han foreslår at lauget til næste år 
laver en god gammeldags skovtur med frokost i ’det grønne’. Bestyrelsen er positiv 
herfor. 
3. 
Iflg. Per, er vi nu 108 medlemmer. Hertil kommer en sponsor tilmelding fra Rohdes 
Fiskeshop på 5 medarbejdere, som er på vej ind i medlemskab. Per medbragte til 
Jørgen, labels til vandpostens december nummer samt girokort.  
Kent sørger for indløb af konvolutter, som Henning trykker logo mv. på primo 
november. 
4. 
Svend Erik fortæller at de 4 småbådsture løber rundt økonomisk selv om der har 
været flotte præmier og det herlige morgenbord. I gennemsnit har 12 fiskere deltaget. 
Videre har drikkeautomaten givet en omsætning på 7.000 kr. på kun 2 måneder. 
5. 
En planlagt Put &Take tur til Fredensborg blev annonceret på vor hjemmeside, men 
af Kaj aflyst inden sidste tilmeldingsdato, med en begrundelse ’at der var for få 
tilmeldte’. Et noget uheldigt forløb syntes vi alle. Som følge heraf, blev det vedtaget 
at alle P&T og andre arrangementer i Fiskelaugets regi, skal vedtages af bestyrelse og 
annonceres på vor hjemmeside og være på aktivitetskalenderen. Vi vil fremover 
forsøge at arrangere P&T fiskeri forår og efterår. 
6.  
Janus sejler OK: 
7. 
Kaj er i gang med at organisere vinterens havture med fordelagtige priser hos Spar-
shipping. Start/stop Kalkbrænderihavnen. Kaj meddeler Kent om resultatet. 
8.  
Henning beder om stof og aktivitets beskrivelser vedr. julefrokost, havture, 
generalforsamling mv. til Vandpostens december-nummer som udkommer i midten 
af november. Vandposten leveres af bladudvalget, som sædvanligt til medlemmer, 
biblioteker og udskænkningssteder. 
Referat fortsat: 
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9. 
Jørgen beretter om oprydning i vort hjørne på havnen sammen med Jakob. Da 
Laugets brug af hjørnet er meget begrænset, blev det besluttet at tilbyde havnen og 
fiskerne, at vi kan indskrænke vor rådighed over hjørnet. 
10. 
Henning foreslår en tur til S/S Bjørn Helsingør og  han overlades arrangementet. 
11. 
Susanne står for Banko og undersøger Vildt-indkøb. Kent og Susanne finder 
sponsorer. 
12. 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 22. oktober kl. 19.00. 
 
Referent Jørgen Schønnemann. 
tlf. 20 71 10 01 
 
 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde SLETTEN FRITIDSFISKERLAUG 22.10.2012 
 
Tilstede: Kent, Per, Jørgen, Henning, Susanne, Svend Erik, Ole 
Fraværende: Poul, Elo, Kaj. 

 
1. 
Kent byder velkommen og pointerer at vi står foran en travl tid. 
 
2. 
Iflg. Ole har vi 90.500 kr. at råde over. 
Ansøgning om tilskud for 2013 er godkendt af kommunen og vi forventer at modtage 
6-7.000 kr. 
 
3. 
Iflg. Per, er vi nu 108 medlemmer i Lauget. 
 
4. 
Detaljer omkring bankospil blev klarlagt mellem Susanne og Kent, som begge har 
skaffet præmier til bankospillene. 
 
5.  
Janus sejler OK - andet er ikke hørt. Elo og Jørgen etablerer rudevasker til Janus. 
Referat fortsat: 
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6. 
Kaj har organiseret 2012-vinterens havture hos Spar-shipping. Start/stop 
Kalkbrænderihavnen. Kaj har dog ikke, som aftalt, meddelt Kent herom.  
Det formodes i bestyrelsen at vi har købt minimum 10 pladser til 2 søndage den 25. 
november og den 30. december til kr. 3000 pr. tur. Datoer for havture i 2013 er 
ukendte. (se også punkt 10.) 
 
7. 
Svend-Erik beretter at Claus Hummel har arrangeret datoer for 2013 småbådsture. 
Disse datoer skal offentliggøres senest i Vandpostens april nummer. 
 
8. 
Henning beretter at alt vedr. vandpost december  nummer er klart, idet dog Jørgen 
sørger for indlæg til december vandpost vedr. betingelserne for at opnå adgang til at 
føre Janus 
Kent har sørget for indløb af konvolutter, og Henning trykker logo på disse. 
 
9. 
Kent fortæller at julefrokostbuffet er bestilt hos slagter Bagger.  
Arrangementet afholdes i Skeltofteparkens selskabslokaler lør. 24. november 
kl.15.00. 
 
10. 
For at sikre at økonomien er acceptabel ved de sædvanlige hav- og småbådsture og 
for at sikre at laugsmedlemmerne bliver rettidigt informeret om disse arrangementer 
og skabe mulighed for medlemmerne til at kunne tilmelde sig, skal disse hav- og 
småbådsture annonceres ved opslag i kælderen og i vandposten og på laugets 
hjemmeside, hvor også tilmelding kan ske. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 8. januar kl. 19.00. 
 
Referent Jørgen Schønnemann, tlf. 20 71 10 01 
 
Dette referat er distribueret til: Bestyrelsen, Medlemsbladet, Arkivmappen i kælderen  
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Tilbud om ”Skib At Føre” …………..  

De fleste medlemmer er klar over, at vi har den lille kutter JANUS i Sletten.  

Alle medlemmer og medlemmers venner/familie kan bruge den, MEN føreren af 
skibet skal være laugsmedlem og være autoriseret. Autorisationen sker ved 
instruktion og aflæggelse af prøve ved en af vore godkendte instruktører.  

Der lægges vægt på at instruere i at øge sikkerheden ved sejlads og sikre bådens drift 
ved gennemgang af bådens tjekliste, sikkerheds udstyr og sikkerhedsprocedurer, at 
øve havnemanøvre samt mand over bord og fokusere på almindeligt godt 
sømandskab på Øresund.  

Autorisationen koster 400 kr. og at bruge JANUS herefter, koster kun 30 kr. pr. time, 
dog minimum kr. 60,00 – et meget fordelagtigt tilbud til vore medlemmer.  

Er du interesseret, så kontakt Elo Nielsen tlf. 4037 0036 eller Kaj Kanstrup tlf. 2245 
1519 med hvem du kan aftale tid om instruktion og  aflæggelse af prøve.   

 
 
 

M/S Janus  



 

Vandposten december 2012 

Småbådstur                              
5. august 2012 
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 
 
 
Det var et flot klart vejr med sol og lette skyer, da jeg drog ned til Sletten Havn. 

 
Så ind i foreningshuset til Charlie og Svend Eriks gode morgenbord. 

 
Jeg sejlede ud med det gode skib ”Lady Gerda” med skipper Per Lassen. 

 
Kursen blev sat over mod Hven og vi begyndte fiskeriet ud for vestkysten. Ingen 
fangst her, så efter et kvarter sejlede vi videre over til nordsiden af Hven ved ”Pers 
hul”, der er et godt fangststed ud for Nordborg havn. 

 
Lige her ved skrænten, hvor havdybden går fra 15 m til 35 m er der gode muligheder 
for ar fange især torsk. Her mødte vi 10 andre småbåde. 

 
Vi sejlede rundt og prøvede nogle forskellige steder. Så pludselig havde vi alle 4 i 
båden bid på torsk. I samme hug fangede vi hver følgende: ”2 fiskere havde 4 torsk, 1 
havde 3 torsk og 1 havde 2 torsk, altså samtidig i alt 13 torsk”. Noget sådant har jeg 
aldrig tidligere oplevet. Da vi halede ind gik linerne naturligvis ind i hinanden, 
hvilket medførte, at vi en efter en måtte trække fisken op på skibet. Efter udredning af 
snøre indbyrdes og fra fangstnet, så skulle succesen selvfølgelig fejres med en kold 
pilsner. 

 
Vi sejlede tilbage til det gode fangststed og lod båden drive vestover. Så kunne vi 
igen se på ekkoloddet, at der var fisk dernede i dybet. Vi fangede yderlig 3 torsk i 
anden ombæring. En helt eventyrlig fangstoplevelse, hvor der skulle arbejdes og vi 
fik sved på panden. 

 
Det fortsatte fiskeri gav ikke flere fangster. 
 
Vi sejlede hjemad med højt humør og nød det gode vejr undervejs. 

 
Indvejningen viste følgende resultat: 
 
Jacob Torsk 3,4 kg  med en samlet vægt på 3,4 kg 

 
Peter S. Torsk 2,0 kg med en samlet vægt på 4,3 kg 

 
Mike Torsk 1,9 kg med en samlet vægt på 1,9 kg.   
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Småbådstur                                                    
8.september 2012  
Af Peter Sørensen 

Pet.sor@webspeed.dk 
 
 
Så er det sæsonens sidste småbådstur. 

 
Som sædvanlig ind til det gode morgenbord i foreningshuset kl. 07.00. 

 
Jeg sejlede ud med det gode, klinkbygget og sødygtige skib ”Rasmine” med skipper 
Jørn Devantier og Jørgen Sch. på slaget kl. 08.00. 

 
Det var stille vejr, diset og lidt finregn. 

 
Vi begyndte fiskeriet ud for Nordfyret NV for Hven. Her fangede jeg i et hug 2 torsk, 
en stor på pirken og en mindre på forfanget. Den lille torsk blev sat ud i havet igen til 
dens videre torskeliv. 
 
Vi fortsatte fiskeriet ud for Nordborg i nærheden af ”Pers hul”, hvor vi mødte 20 
andre småbåde. Vinden var fra SØ, så her lå vi godt i læ. I nærheden havde vi 
svømmedykkere, der var ret tæt på vort skib. Vi fangede intet her - lidt underligt, set i 
lyset af den store fangst på dette sted ved sidste småbådstur.  

 
Vinden fra SØ blæste op og på vej ind tilbage mod havnen havde vi store dønninger, 
som skibet og dets skipper Jørn klarede perfekt. Undervejs prøvede vi fiskeri igen og 
Jørgen Sch. fangede en torsk. 

 
Torskene blev renset ved havnen og indvejningen viste følgende resultat: 
 
Erik Bergen Torsk 1,9 kg 
 
Peter Sørensen Torsk 1,7 kg 

 
Per Lassen  Torsk 1,4 kg. 
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Skovtur  
Lørdag den 11. august 2013 
Af Henning Hedegaard Larsen                        

hhlarsen@webspeed.dk      
     

Turen i år gik til Revymuseet, der ligger i det gamle 
Frederiksberg. 
Museet åbnede i 1993 i Kavalérfløjen i Haveselskabets 
Have under navnet Morskabs-museet. Museet skiftede 
navn til Revymuseet og flyttede i 2004 til de nuværende 
lokaler, der tidligere husede Frederiksberg 
Musikbibliotek. 

 
Ved siden af arbejdet som forfattere, opbyggede Ida og 
Bent From en betydelig samling af materiale om dansk 
revy. Det er denne samling, der udgør 
grundstammen i Dansk Revyhistorisk 
Arkiv og hvorfra størstedelen af de 
udstillede genstande i museet er hentet. 

Revymuseets logo blev introduceret af Bent From, der i et tidsskrift 
var faldet over et lille stik, der forestillede den italienske 
komediekarakter Scaramouche. 
 
Stikket har siden etableringen af museet været museets officielle bomærke og pryder 
blandt andet brevpapiret og ryggen af arkivkasserne. 
 
 
Vi mødtes på Humlebæk station, i dejlig solskin, 
kl. 9.15 og for en gang skyld var toget præcis, 
som altid var humøret højt og enkelte havde da 
også sørget for lidt proviant.  
Med toget kørte vi til hovedbanegården og 
spadserede op til Vesterbrogade, hvor vi tog 
bussen til Frederiksberg. 
Vi ankom lidt for tidlig og da det var en dejlig 
sommerdag, blev enige om, at en lille forfriskning 

ikke 
ville 
være ringe, som tænk så gjort. 
 
Efter den velkomne forfriskning, satte vi 
kursen mod Revymuseet. 
Efter en lille gåtur på 5 minutter ankom vi 
til museet. 
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Hvor vi blev modtaget af Simon Rosenbaum. 

 
Simon Rosenbaum er født den 17. marts 1926 i København. 
Selvom Rosenbaum ikke fik nogen skuspilleruddannelse, slog 
han igennem i 1952 som entertainer og har op gennem årene 
stået bag kabareter, shows, revyer og teaterforestillinger. Han 
har optrådt på bl.a. Søpavillonen, i Gilleleje, i Svendborg og i 
Helsingør. Senest har han været aktuel på Revymuseet med 
diverse optrædener. 

 
Vi havde mulighed for at se museet inden 
Simon Rosenbaum skulle optræde, en 
optræden hvor der var fuld fart på, fra start 
til slut, et potpourri over et langt liv som 
entertainer i showbiz. 
At Simon Rosenbaum er godt op i årene 
fremgik slet ikke i hans optræden, tvært 
imod. 
  
 

 
 
Efter Simon Rosenbaums optræden var der 
mulighed for at igen gå rundt i museet kikke 
på gamle billeder fra tidernes revyer, lytte til 
gamle revysange og beklædningsgenstande, 
samt få en snak med Simon Rosenbaum. 
Efter besøget på revymuseet gik turen til 
Krøgers Familiehave, hvor der var bestilt 
frokost. 

 
 

 
Det er snart 140 år siden den yngste af de små 
haver i Pile Allé, Krøgers Have, åbnede. Det 
var den afdøde slotsforvalters enke, Bolette 
Christine Krøger, der stod for udskænkningen 
af kaffe- og tevand til familierne på 
søndagsudflugt. Pile Allé stammer fra 1782 
hvor vejen beplantes med piletræer. Selve 
vejen figurerer første gang på kort I 

forbindelse med anlæggelsen af Frederiksberg Kirke i 1734. De små haver var 
anlagte embedsboliger til Frederiksberg Slot i begyndelsen af 1800 tallet, hvor 
slotsvægtere, materialkuske og -snedkere beboede husene. 
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Haverne blev almuens hvile og 
afslapningssted efter en spadseretur i 
slotsparken, og de blev også kaldt for 
pusterørerne, fordi husene var smalle og 
aflange. Der blev givet beboerne en stiltiende 
uofficiel tilladelse til at opvarte lysthavende 
med vand på maskine til tilberedning af kaffe 
eller the. 
 
 
 

Efter en pragtfuld frokost med god mad og drikke gik turen hjemad, først med bus til 
hovedbanegården og herefter med tog til Humlebæk. 
 
                            
 
                                   Der ventes på bussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Igen en vellykket skovtur, som 
fortjener  
meget ros. 
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Klar til afgang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                           Avisen studeres nøje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Der ventes på bussen til Frederiksberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         I bussen på vej til Frederiksberg 
 
 
 
 
 
 

Se flere billeder på vores hjemmeside (www.slettenfritidsfiskerlaug.dk)  
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Min havtur med turskibet ”Skipper” fra Kalkbrænderihavn                                            
8.september 2012  
Af Peter Sørensen 
Pet.sor@webspeed.dk 
 
 
Dette er en havtur i mit eget regi. Det er en fisketur med min personaleforening, 
Københavns Tekniske Skole. Jeg har været faglærer inden for industriteknik og 
produktion på skolen i mange år og jeg er i dag seniormedlem i personaleforeningen. 
Om fisketuren kan jeg fortælle om sild i stimer derude på Sundet syd for Hven og ud 
for Landskrona. 

 
Det var en tur på 6 timer. Start kl. 08.00 og hjemme kl. 14.00. Da vi sejlede ud fra 
havnen tegnede til roligt vejr. Men da vi kom fri af Københavns havn, så havde vi 
høje dønninger og frisk vind. 

 
Nu er skibet pænt stort med en god udenbords kahyt. Man kan altid finde læ et sted 
ved agter eller inde i salonen. 

 
Jeg begyndte fiskeriet med mine gamle kolleger syd for Hven. Straks fra start var der 
sild på sileforfanget. Og der var sild hele tiden – ud med snøren og indhaling af sild, 
som hang som guirlander nedad mod pirken. Fiskekurvene blev fyldt op til randen 
med store fede høstsild. 

 
Da jeg havde fanget en snes stykker sild, så tog jeg forfanget af og gik efter anden 
fisk. Men det blev ikke til andet end sild for mig. Derimod fangede flere af mine 
venner flere store torsk. 

 
Skibet skyder en god fart og efter afsluttet fiskeri, så var vi efter ca. en halv time’s 
sejlads inde i inderbassinet i Kalkbrænderihavnen. 

 
Jeg kan anbefale turskibet ”Skipper”. Der er god plads om bord og meget  
fine kabysforhold. Man kan så at sige nyde turen ombord uden at fiske. 
 
 

 
M/S Skipper 
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Fiskeri fra Fiskerlejet Sletten 
 

I de kommende numre af Vandposten vil vi skrive om fiskeriet fra Sletten Fiskerleje 
og Sletten Havn. Vi vil dykke ned i fiskerihistorien og prøve at få nogle gode 
fortællinger om fiskeriet herfra ude på Sundet. 
Vi håber, at vi kan få fremskaffet nogle gode beretninger om fiskernes liv og hverdag 
samt om deres vilkår omkring fiskeriet fra åbne både. 
Derfor ønsker redaktionen gerne artikler fra medlemmer og læsere af ”Vandposten” 
om dette emne. Send dit bidrag til bladets redaktion. Vi stiller også gerne op til 
interview, hvis du kan fortælle os om begivenheder fra det det gamle fiskerleje.  

 
 
 

Fiskerlejet Sletten 

Niels Jørgen Pedersen 
Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 

 

450 år ved Sundet - Historisk oversigt for fiskerlejet Sletten 

Daugløkke Slette nævnes for første gang i 
1562. Kort tid efter fortæller en skatteliste, at 
der er 11 familier på lejet. De skulle hver 
især aflevere en tønde torsk i årligt landgilde. 

Neden for strandbakken varder mellem to 
vandløb ryddet plads til huse med tilhørende 
kålhaver og bygjord. Fiskeri blev drevet, når 
redskaber og både kunne skaffes. Udover 
hvad fiskerne skulle yde til de kongelige 
fadebure på Hirschholm og Kronborg, skulle 
de også være behjælpelige med at få 
ilandbragt byggematerialer, som blev 
beordret hertil for anvendelse ved opførelsen 
af de kongelige slotte. Ladepladsen ved 
Sletten blev ofte benyttet i denne anledning. 

Det har ikke været særlig tiltrækkende at 
friste skæbnen som fisker og husmand på 
kysten her. Familiernes antal var faldende de 

første hundrede år. 

Efter svenskernes hærgen i midten af 1600-tallet erklærede en omfattende 
undersøgelse: ”Daulykke Slette er aldeles afbrudt og ruineret, og findes der ingen 
folk på pladsen.”Men folkene kan ikke have været langt borte, for allerede 
ved opmålingerne til den nye hartkornskat i 1682 var der seks familier med jord. En 
enkel boede i strandkanten uden jord. 

   Sletten Fiskeleje 
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Fra midten af 1800-tallet blev husene bredere og højere og efterhånden også 
grundmurede. Op gennem 1700-årene udviklede Sletten sig til et lille bysamfund. 

Fiskeriet blev begunstiget af bedre 
redskaber og både. Pladsen mellem de 
gamle huse blev fyldt ud med nye, 
efterhånden som familierne udviklede 
sig. Fra midten af 1700-årene bredte 
byen sig sydpå og omsluttede 
efterhånden ladepladsen helt.  

Mod syd sluttede fiskerlejets 
bebyggelse ved Daugløkkegyden og 
det tredje vandløb. 

I store træk ses i dag tre typer huse i 
Sletten. De ældste 1700-tals huse, som 

oprindeligt blev opført i bindingsværk. 
Disse huse er alle siden hen blevet 
ombygget til murede huse. Over midten 
af 1800-årene blev d et almindeligt at 
bygge bredere og højere med mure af 
brændt tegl, men fortsat kom der strå på 
tagene.  

Omkring år 1900 kom nye tider til med 
de grundmurede og fuld pudsede 
murermesterhuse med faste tage. For de 
ældste tider havde købstæderne hævd på 
al omsætning af varer, men 
fiskerkonerne fra Sletten spildte ikke 
tiden med at rende til Helsingør. De travede ind i landet og 

tuskhandlede sig til daglige 
fornødenheder. Til gengæld 
kunne de levere friske fisk fra 
Sundet. Med årene udviklede 
Sletten sig til et samfund af 
prangere, hvor handlen med fisk 
var mindst lige så 
betydningsfuldt som selve 
fiskeriet. 

Der har været holdt kro på 
Sletten siden begyndelsen af 
1700-tallet. Trafikken på 
ladepladsen gav god næring til 
kroholdet, ligesom kroen også  
var vel besøgt af folk fra 

Hus fra 1700-årene  

Hus fra 1800-årene 

Muremesterhus fra 1900-årene 
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oplandet. Ved 1700-tallets slutning var det gamle krohus blevet for lille, og man 
flyttede over på den modsatte side af vejen, hvor kroen ligger i dag. Det gamle krohus 
gav så plads for missionsfolkene. 

Murermesterhusene blev almindelig fra omkring år 1900. De var som oftest pudsede 
og havde fast tag. 
Fra 1860 kunne høkerne slå sig ned på landet. Med det bagland der var til Sletten, 
udviklede byen sig efterhånden til et mindre handelscenter for omegnen. Byens første 
købmand hed Jørgen Bendix Jensen og havde til huse på gården, hvor nu Slettenhus 
ligger. Hos høkeren midt i byen blev der slagtet. Ved kroen var der 
skibsproviantering, og nordligst i byen udviklede et lille hjemmebageri sig til en 
større virksomhed med tre brødvogne. Foruden de større forretninger tilbød også en 
del mindre handlende sig også med forskellige varer og ydelser. Der var 
mejeriudsalg, manufakturforretning, 
frisører, skomagere og rullekoner. 
 

Før der blev bygget havn ved Sletten -1879- måtte fiskerne hale bådene på land og 
sætte dem i søen fra åben strand. Selvom havnen blev en stor lettelse for fiskerne, så 
skulle der alligevel gå det meste af en generation, før de udnyttede de forbedrede 
forhold fuldt ud ved at anskaffe nye og større både. Den første båd med indlagt motor 
kom til Sletten omkring 1905 den blev kaldt Prøvestenen. Fra omkring 1913 
begyndte de nybyggede halvdæksbåde at vise sig i havnen.  

De var alle bygget med brønd og 
hjælpeskrue som det hed. Styrehuset 
kom først til senere. Bådene blev 
enten bygget lokalt hos V. Holm på 
Sletten eller hos Laurits Svendsen på 
Snekkersten. 

Fiskeriets storhedstid på Sletten må 
siges at have ligget fra midten af 
1800-årene til midten af 1900-tallet. 

Nye tider og ny levevis har fået 
fiskernes efterkommere til at søge ind 
i andre erhverv og mere bekvemme 
boliger - lad så andre om at betale dyrt 
for idyllen. 

 
 
 
 
 

 
 

To fiskepiger fra sletten, ca. 1890  
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Af Susanne Hakmann  

 
 

Finsk fiskesuppe, 4 personer  
 
600 gr. Udbenet Fisk 

 

1 ltr. fiskebouillon 

 

½ kg. Små faste kartofler 

 

2-3 dl. Piskefløde 

 

Masser af frisk hakket dild 
 
 
Skræl kartoflerne og kog dem lige 
akkurat møre i let saltet vand. 

 

Kom fiskebouillonen i en gryde og bring den til lige under kogepunktet. 

 

Læg fisken og lad den simre for svag varme til den lige akkurat er mør ca. 5-10 minutter, 
tag den færdige fisk op med en hulske og del den i passende små stykker. 

 

Bring fiskesuppen i kog og tilsæt fløden lidt af gangen, til suppen har en konsistens, som 
man syntes om, tilsæt eventuelt salt og peber. 

 

Rør masser af frisk hakket dild i suppen. 

 

Hæld vandet fra kartoflerne og kom dem i en varm suppeterrin sammen med 
fiskestykkerne.  

 

Serveres med groft brød. 
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Af Susanne Hakmann  

 

 
 
Gammeldags svensk fiskesuppe, 4 personer 
 
600 gram Torsk filet 

 

100 gr. Smør 

 

1  Æg 

 

1 spsk. Mel 

 

½ tsk. Muskatnød 

 

Salt og peber 
 

Sovs 
 
1 ltr. Fiskebouillon  

 

2 spsk. Smør 

 

4 spsk. Mel 

 

1 dl.  Fløde 13, ca. mål. 

 

Fint hakket dild eller purløg 
 
Skrab fisken med en kniv eller gaffel, lige som tatar. 

 

Rør det skrabede fiskekød med 100 gr. smør, salt, peber og muskatnød.  
Tilsæt æg og mel og rør til farsen er blevet smidig. 

 

Smelt de 2 spsk. i en stor gryde rør mel i od lad det snurre sammen under omrøring et par 
minutter, spæd så med fiskebouillonen og fløde og lad suppen koge sammen nogle 
minutter. 

 

Form fiskefarsen til små boller, kog dem i suppen for svag varme i ca. 5 minutter. 

 

Drys suppen med fint hakket dild eller purløg. 
 

Serveres med Flute.  
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JulefrokostJulefrokostJulefrokostJulefrokost    
Så er tiden kommet for Sletten Fritidfiskerlaugs julefrokost, der vil blive afholdt i 
Skeltofteparkens selskabslokale, Teglgårdsvej 312a, kælderen. 
 

Lørdag den 24. november 2012 kl. 15.00 
 

Der vil blive serveret en lækker buffet, bestående af: 
 

Marineret sild m. karrysalat og løgringe 
Stegte sild med løgringe 

Fiskefilet m. remoulade/citron 
Rejer m.æg mayonnaise og citron 

Gravad laks med rævesauce og surbrød 
 

Andebryst m. æbler/svesker og råmarineret rødkålssalat 
Hjemmelavet leverpostej m. bacon/champignon 
Hjemmelavet kalvesylte m. rødbeder / sennep 

Ribbenssteg m. rødkål 
Kålpølser – juleskinke m. grønlangkål og sennep 

Brød, smør og fedt 
  Ost og vindruer 

 

Der kan købes øl – snaps – vin – vand, til fordelagtige priser! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prisen er for medlemmer kr. 200,00 og for ikke medlemmer kr. 260,00 
 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 19. november 2012. 
 

Tilmelding til: 
 
 

Kent Alexander tlf.nr. 4015 2783 
 
 

Obs: Max 40 deltager, så først til møllen princippet 
 

 



 

Vandposten december 2012 

Datoer for Aktiviteter 
 
 

November 
 
Lørdag 24  Julefrokost, se opslag i kælderen, Vandposten 
  og på vores hjemmeside. 
 
 
Søndag 25. Havtur kl. 8.00 – 15.00 afgang Kalkbrænderihavn 
  Sidste frist for tilmelding den 18/11-12  
  Tilmelding til Elo mobilnr. 4037 0036 
  Pris kr. 300,00 pr. person, 10 pladser. 
 

December 
 
Søndag 30. Havtur kl. 8.00 – 15.00 afgang Kalkbrænderihavn 
  Sidste frist for tilmelding den 22/12-12  
  Tilmelding til Elo mobilnr. 4037 0036 
  Pris kr. 300,00 pr. person, 10 pladser. 
   

Februar 
 
Torsdag 14. Generalforsamling, se opslag i kælderen, Vandposten 
  og på vores hjemmeside. 
 

Datoerne for næste års Småbådsturer er fastlagt, sæt kryds i kalenderen: 
 

Søndag den 05. Maj 2013 
Søndag den 02. juni 2013 
Søndag den 07. juli 2013  
Søndag den 04. august 2013 
Søndag den 08. september 2013 

 
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

 
Sletten Fritidsfiskerlaug er også på Facebook og nettet 

 

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk 
 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 
 
 

Næste Vandpost udkommer 1. april 2013. deadline for stof er 1.marts 2013. 


