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Ferietid 
Sommerferien er afsluttet for længe siden. Så nu 
kommer efteråret og de trækkende ørreder, og 
makrellen er stadig i spil 

Foråret og sommeren har været usædvanligt stille.  
Efter nedlæggelsen af konkurrencen ”Årets lystfisker”, er 
der ikke indberettet et eneste fiskebillede. Og det selv 
om der var udlovet en fin præmie for den bedste 
hornfiske indberetning. 

Jeg selv har været på hornfisketur som jeg plejer. Men 
har tilbageholdt indberetningen, for ikke igen at sætte 
mig på præmier, sponsoreret af mig selv.  

Som noget nyt prøvede jeg i år, at hænge hornfiskene i 
røgovnen og give dem samme tur som når man ryger 
sild. Smagen var lidt hen imod røget ål, altså absolut 
godkendt. Der er dog lidt arbejde i det, når kødet skal 
skilles fra de grønne ben. 

God jagt på efterårets ørreder 

 

Knæk og bræk - vi ses derude 

                         Don Larsen 
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Udgivet af Bornholmerklubben. 

info@bornholmerklubben.dk 

www.bornholmerklubben.dk 

 

Bladet udgives når redaktøren mener 

at der er materiale nok. 

 

Tekst & redaktion 

Don Larsen 

donlarsen@bornholmerklubben.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne udgivelse er underlagt gæl-
dende lov om ophavsret og copyright. 
Artikler og billeder må ikke eftertryk-
kes uden skriftlig tilladelse fra Born-

holmerklubben. 

Ny røgede  hornfisk 
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Sønderfisket 

Så blev det endelig maj og den forfærdelige 
bornholmerplet skulle vaskes af, i form af 
masser af hornfisk. 

Fædrene Rosenstrøm og Jacobsen drog til 
Høve en dejlig morgenstund, sammen med 
deres sønner for at indkassere næbdyr. 
Drengene blev udstyret med et blink med 
silketråd, Nimmer havde sin fluestang og 
Storken det sædvanlige snapseblink . 
(Det er jo ikke fordi han er stædig). 

Der gik ikke mange kast før Rosenstrøm junior 
havde fisk og landede en fin hornfisk. 
Jacobsen junior havde en del hug, men ingen 
fangst. 

Ikke længe efter fleksede fluestangen og 
Rosenstrøm senior begyndte at lande næbdyr. 

Jeg mærkede ingen ørreder, men næbdyrene 
hev i mit blink, uden dog at sidde fast. Heller 
ikke junior havde heldet med sig, mens 
Rosenstrømerne begge indkasserede flere af 
de grønbenede.  

Langsomt – men sikkert – sivede modet ud af 

Jacobsen junior (det er sgu heller ikke sjovt at 
se sin ven ved siden af stå og hive fisk ind, når 
man selv bruger samme agn uden af få noget). 

Efter at have siddet og mulet modløs på 
stranden, fik vi lokket Mikkel i suppen igen. 
Endnu engang råbte Nimmer fisk og kaldte så 
på Mikkel, der fik overdraget den fleksende 
fluestang. Han fightede sin første hornfisk flot 
og det kan nok være at humøret var ændret på 
den unge mand da han slæbte den i land og fik 
givet den stakkels lille næbede satan en 6-7 
slag med en priest som let afliver en 6 kilos 
havørred!! Han var stolt som en pave. 

Tilbage var så kun Jacobsen senior uden 
fangst og selv om jeg desperat forsøgte med 
gulp lykkedes det ikke at få noget hevet ind. 

Resultatet var omkring 10 hornfisk til the 
Rosenstrøms og 1 til the Jacobsens (med lidt 
hjælp). 

Fuldstændig sønderfisket. 

Storken  

I sidste nummer af klubbladet, satte jeg en af 
de forudindkøbte præmier, til den nu lukkede 
”årets lystfisker” på højkant. 
Den flotte bog om lystfiskeri i norden, ville gå 
til den der leverede den bedste indberetning af 
hornfisk, inden d. 1. august. 
 
Jeg har modtaget , helt nøjagtigt….  
Hmmmm 0 indberetninger af hornfisk. Derfor 
har jeg besluttet at præmien går til det 
næstbedste:  
En indberetning om ikke at fange noget. 
Så kan Storken selv beslutte om han vil 
beholde præmien eller om han vil videregive 
den til sin søn, som rent faktisk fik lov at lande 
en fisk. Omend han skulle have lidt hjælp til at 
kroge den. 
 
Præmien er overrakt på første møde i 
garagebryggeriet efter ferien. 
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Black Edition 

Vi kender det alle sammen.  
I tidens løb har vi vel alle læst Time magazine, 
Roling Stone og mange af de andre kendte 
magasiner. 
En sjælden gang i mellem hænder det, at man 
får man fingrene i noget helt særligt.  
Coveret har noget særlig dragende over sig. , 
som den Afghanske pige med de grønne øjne, 
på National Geographic, eller Lennon / Yoko 
Ono på Rolling Stone Et foto der er taget 
samme dag som han blev myrdet.  
De covers bliver husket mange år frem. Vi 
husker coveret. Men det er begivenhederne 
bagved, der gør at de huskes.  
Sådan er det også med Bornholmerklubbens 
årbog 2013. Det cover vil ikke blive husket for 
det kunstneriske i de 3 Jacobsen billeder, eller 
for den sorte forside med navnet ”The Black 
Edition” Bevares billederne fejler ikke noget, 
men det at forudsigelserne i coveret holdt stik, 
gør det særligt.  
 
Nogen mente at jeg var skyld i den 
katastrofale tur, at jeg simpelthen havde jinxet 
turen med mine forudsigelser. 

Det medførte at jeg straks efter hjemkomsten 
blev udstyret med en ny trøje. Den vil jeg 
bære på Bornholm indtil vi igen får et 
hæderligt resultat. Hvis den holder så længe. 
 
Trøjen med mr. JINX præget henover 
topmaven ses på billedet herover. På det 
andet billede vises ryggen af trøjen med et 
selvportræt af den glade giver. 
 
 



Klubrekorden for Gedde 

Den officielle klubrekord for gedde, blev sat i 
2010. Pragteksemplaret på lige under 5 kilo, 
blev fanget  20 juni i en lille privat sø nær 
Tølløse. 

Selv om redaktionen ved flere lejligheder, har 
lokket med specielle præmier, for at slå Don 
Larsen af pinden, er det stadig ”geddekongen” 
der står øverst på rekordlisten. Af resten  er 
kun Storken er at finde på denne liste, dog så 
langt nede at der  ikke er fare på færde. 

”jo større wobler - jo større fisk” 

Sagt af grejpusheren, da jeg 
syntes at de woblere han ville 
prakke mig på, var lige i 
overkanten. 

”Godt at jeg lyttede til ham” 
Sagt af Don L, efter fangsten af 
rekordfisken på 4,93. Fisken 
slog den på 4,92 der var fanget 
på en undseelig gul mepps 3   

Klubrekord Gedde:  

 4,93 Don Larsen  - Privat sø 

 4,92 Don Larsen  - Privat sø 

 4,77 Don Larsen  - Privat sø 

 2,71  Don Larsen  - Privat sø 

 1,68 Don Larsen  - Privat sø 

 1,62 Storken  - Privat sø 
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KLUBBLAD 

Sommer 

Bornholmerklubben 

Jeg har hørt rygter om en gedde 
der var tæt på rekorden. 

Den er desværre ikke blevet 
indberettet derfor er rekordlisten 
lidt ensformig. 


