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Sommerferietid. 
 

Sommeren er makrelsæson. Hvem har ikke hørt historier om høj sol 

og makrelstimer så store, at man nærmest vader i fisk. Desværre er 

makrellen ikke så nem at få på krogen, hvis man er kystfisker på 

sjælland. Så hold ørerne åbne, når talen falder på hotte makrelspots. 

Jeg fik årets første makrel allerede 4 juni på Røsnæs. 

Snart er det også tid til efterårets trækkende ørreder. Husk at genud-

sætte farvede ørreder, selv inden fredningsperioden starter. De skal 

have en chance, for at gøre deres pligt i diverse åer og vandløb. 

Geder har været lovligt bytte siden 1 maj og aborrer skal fiskes i det 

kommende efterår. Vi går en travl tid i møde.  

Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommerferie. 

Vi ses derude…. 

 

Knæk & bræk 

Don Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside foto: © Don Larsen 

 

 

KLUBBLAD 

Bornholm - Fiskeri - Kammeratskab. 

 

Udgivet af Bornholmerklubben. 
info@bornholmerklubben.dk 

www.bornholmerklubben.dk 

 

Bladet udgives ca. 4 gange om året. 

forår, sommer, efterår og vinter. 

 

Tekst & redaktion 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

 

Foto i dette nummer af bladet 

© Nimmer  Side 9 

© Don Larsen Øvrige 

 

Denne udgivelse er underlagt gælden-

de lov om ophavsret og copyright. 

Artikler og billeder må ikke eftertryk-

kes uden skriftlig tilladelse fra Born-

holmerklubben. 
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 Næringsværdi pr. 100g. 

 —————————— 

 Energi  1048 KJ 

 Protein  19,6 g 

 Kulhydrat 0,0 g 

 Fedt  18,8 g 

 —————————— 

Makrellen er blågrøn over ryggen med mørke 

aftegninger ned til sidelinjen., bugen er hvid. 

Makrellen har et højt indhold af fedtsyrer. 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

            

Fredning Højsæson Lavsæson Udenfor sæson 

    

Makreller 
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Makrellen er en stimefisk der kan optræde i 

enorme mængder. Den har ingen svømme-

blære og er meget kompakt og torpedofor-

met. En meget stærk fisk der giver en utrolig 

god fight.  

Den findes i Sortehavet, i Middelhavet samt i 

det østlige Atlanterhav fra Vestafrika til Is-

land og Nordnorge. Den er desuden at finde i 

store dele af Østersøen.  

Makrellen overvintrer stående på dybt vand i 

den nordvestlige Nordsø samt vest for Irland. 

Der blev i år 2000 fanget mere end 30.000 

tons makrel, hvoraf hovedparten bruges til 

konserves. 

Makrellen skal renses straks efter fangsten, 

da kødet ellers bliver harsk. 

De små ben der er i makrelfillet forsvinder 

ved stegning. 

Makrellen er også helt fantastisk efter en tur i 

røgovnen. 

Det hedder makrellen også: 

Latin  - Scomber scombrus  

Engelsk  - Mackerel 

Tysk  - Makrele 
Fransk  - Maquereau 

Svensk   - Makrill 
 

Dansk rekord 2.44 kg. 

Den Danske rekord for makrel blev sat,  

d. 11/10.1996 i Øresund af Holger Petersen.  

Dansk rekord på flue 0.524 kg. 

Rekorden for makrel på fluestang er sat af 

Jan Ipsen på Nyborg havn d. 3/8.2010  

Side 5 

2008 Røsnæs Don Larsen 0,72 kg. 

2008 Røsnæs Don Larsen 0,56 kg. 

2010 Korshage Djo Kokker 0,56 kg. 

2010 Lynetten Klokker 0,54 kg. 

2008 Gniben Djo Kokker 0,43 kg. 

Bornholmerklubbens rekordliste: 



Side 6 BOR NH OLMER KLUBBEN 

Kramboden er afgået ved døden. 

Det viste sig at være et fejlslagent 

projekt og er derfor lukket ned 

efter næsten 1 år på hjemmesiden. 

 

Vejdirektoratet 
En glædelig nyhed er, at endnu et 

klubmedlem har fået en vej opkaldt 

efter sig. 

Godt spottet af Storken, som har 

indsendt dette bevis på at Klokker, 

meget velfortjent, har fået en vej 

opkaldt efter sig. 

2011 

Webmasteren har på grund af 

travlhed eller dovenskab desværre 

ikke nået at få alle billederne fra 

2011 turen lagt på  siden. 

Forhåbentlig bliver der snart tid til 

det, så hav lidt tålmodighed. 

 

 

 

www.bornholmerklubben.dk 

Vi havde hjemmelavet dram, med til Bornholm i 2011.  

Herunder findes opskriften på den klokkerdram, som 

Don Larsen havde fremstillet og taget med. 

25 gram granuleret Lakridsrod 

15 gram Rosiner 

½ stang Kanel (ca. 5cm.) 

15 hele Kardemomme 

10 hele Nelliker 

10 hele Stjerneanis 

1 knsp. Koriander 

1 knsp. Galangarod  

Klokker Dram. 

 

Drammen laves i et 1 liters syltetøjsglas med låg. 

Læg krydderierne i glasset og hæld 1 flaske vodka over. 

Skal nu stå tillukket og trække i 8 døgn. 

Ryst glasset engang imellem. 

Efter endt trækketid, hældes Drammen igennem en si og 

filtreres igennem et kaffefilter, ned i en ny flaske. 

For at få en helt klar Dram kan den filtreres gennem vat. 

Både Klokker og Ørnen hævder, at de også vil forsøge 

sig med en dram, så vi glæder os til smagsprøver. 

Derneje... 
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Nye rekorder. 

Ny klubrekord: 

Storken - Karusse  0,49 kg. 

Ny personlig rekord: 

Nimmer - Karusse  0,32 kg. 

Klokker -  Havørred 3,31 kg. 

Klokker - Hornfisk 0,64 kg. 

Det har været lidt sløjt med rekor-

der i år. Men en klubrekord og 3 

personlige rekorder er det da ble-

vet til. 

Tillykke med de fine fisk og spe-

cielt tillykke til Klokker der med 

en personlig rekord på havørred 

meldte sig ind i klub 3.0 

Er nyt grej nødvendigt eller bare bling bling? 

Nogen har mere grej end andre, 

nogen endda mere end alle 

kineserne tilsammen. For nogen er 

det ligefrem blevet en besættelse at 

have det nyeste og også rigeligt af 

det. Grejpusherne griner endnu, for 

de tjener om nogen fedt på, at vi 

tosser spekulereer i farver og 

glimmer. Men er det overhovedet 

nødvendigt?  

Er det ikke ofte sådan at hvis der 

ikke er fanget fisk så prøver man 

lige den gamle irrede sag  med den 

rustne krog….. Og bang. 

Dagen er reddet. 

Send mig et billede af det mest 

usle grej når det redder dagen for 

dig. 

Denne gamle træwobler fandt jeg 

på Reersø for nogle år siden og det 

ærgrer mig stadig, at jeg ikke tog 

den med hjem. Med en ny krog 

havde den sikkert været god for en 

gammelgedde.  
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Midtvejspræmie - Hornfisk 

Husk at der i juni, juli 

og august er 4 ugers 

frist på indberetnin-

ger. 

Årets lystfisker 

Indtil videre fører Klokker, i kampen 

om en flaske Fernet Branca.  

Kan det være rigtigt? 

Er der virkelig ikke nogen der vil/kan 

udfordre ham som kongen af hornfisk. 
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Årets lystfisker føres i øjeblikket af Nimmer. Han har dog Klokker lige i 

hælene.  

Efter en noget tøvende start på  konkurrencen håber jeg på en rigtigt travl 

sommer og et forrygende efterår…… 

Kom så i suppen. 
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Midtvejspræmie Hornfisk

Point

NB. 

Konkurrencen om midtvejspræmien for hornfisk 

slutter: 31 august 2011 kl. 23.59 
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Ny art på rekordlisten - karusse 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

            

Fredning Højsæson Lavsæson Udenfor sæson 

    

Søfiskeri 

Forklaring 

Der er indrapporteret et par karusser, som er en 

helt ny art på Bornholmerklubbens rekordliste. 

Det er jo fantastisk at der udvises kreativitet, i 

forsøget på at vinde årets udgave af konkurren-

cen. Men hvad er Karussen så for en krabat? 

I nogle medier siges det at karussen er en spi-

sefisk, men det vil jeg lade være op til den en-

kelte. Den er ikke en spisefisk i mit køkken!! 

Karussen er en meget hårdfør bundfisk der le-

ver i ferskvand. Den tilhører karpefamilien og 

findes i det meste af Asien og Europa. 

Karussens styrke ligger i at den kan tolerere 

ekstremt lavt iltindhold igennem vinteren. Den 

kan overleve i damme som fryser fuldstændig 

til ved at begrave sig selv i mudderet på bun-

den. Den er derfor ofte den eneste art, der fin-

des i små, næringsrige damme. 

Karussen lever af hvirvelløse dyr, insekter og 

plantemateriale.  

Bruges ofte som agnfisk til geddefiskeri. 

Dansk rekord: 

Sølvkarusse - 4,00 kg. 

Sølvkarusse - 1,28 kg. fluefanget 

Damkarusse - 1,55 kg. 

Karussen kan fanges på majs, orm, maddiker, 

samt dej fisket nær bunden, enten med bund-

takkel eller flådfisket. Ofte kan Karussen være 

svær at få på krogen idet den bider meget for-

sigtigt. 

 

DATO STED FANGER VÆGT AGN 

2011 Privat sø Storken 0,49 kg. Majs 

2011 Privat sø Nimmer 0,32 kg. Majs 

Bornholmerklubbens rekordliste: 

Nimmers karusse 0,32 kg. 

Storkens karusse 0,49 kg. 



Næste nummer af klubbladet udkommer en gang sidst på året eller først i det nye år. Har du lyst til at bidrage til 

bladet kan du sende en mail til Don Larsen. Alle indlæg er mere end velkomne og vil komme med i førstkommen-

de udgivelse. 

2011 NUM M ER  3 

KL UB BLA D 

 

Bornholmerklubben 

2001 hænger uløseligt sammen med historien om Pasto-

ren og den hvide wigler. Der er kun fanget 2 fisk med 

den agn i hele Bornholmerklubbens historie og der fi-

skes aldrig med den mere. Ikke desto mindre husker de 

fleste stadig wigleren og den bliver nævnt jævnligt.  

Hvorfor alle husker netop den fangst ved jeg ikke. Må-

ske fordi 2.90 kg. i Svenskehavn og med Pastoren for 

enden af stangen ikke var så almindeligt  på daværende 

tidspunkt. Eller også fordi det var og stadig er PR. for 

pastoren. 

Her er han fotograferet med sin PR i Svenskehavn det 

herrens år 2001. 

Også i 2002 fik pastoren en på wigleren. (herover)    

Ikke siden er der fanget på den agn. 

Tilbageblik. 


