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Livet som ny elev på 
Helsingør Talent & Elite

SUPerskønt

Birgitte Bergman

Snekkersten unge 
ud i verden

De vilde mænd

...og meget mere

http://sssejlklub.dk/


Velkommen til  
Sejl & Vind 

Så er bådene i vandet og en ny sæson skudt i 
gang. Hvor er det skønt!

Efter et par år med ”corona” er det godt at 
mærke, at samfundet er ved at være tilbage 

i gear og fritidsaktiviteterne ligeså.
Snekkersten Skotterup Sejlklub har igen vind i 
sejlene og byder på et væld af tilbud for såvel 
børn som voksne. Stort set alle ugens dage er 
der sejlads på Sundet, og fra Søndre mole kan 

du fint følge med. Café Vitus er åbnet, og det er 
bare at nyde udsigten.

I denne udgave af ”Sejl & Vind” kan du bl.a. 
læse om SUP-sejlads på Sundet, og om livet 

som ny elev på Helsingør Talent og Elite. Kjeld 
Damgaard giver et spændende historisk tilbage- 

blik på Fiskestaderne på Øresundskysten, en 
indbringende forretning i århundreder. 

Vores lokale folketings- og kommunalpolitiker, 
Birgitte Bergman, fortæller om rejsen i Stille-

havet med S/Y Ajoupa, og vi besøger verdens 
største containerhavn, Rotterdam, med unge 

Anne Sofie Adsbøl, der arbejder som assistent 
i Sømandskirken.

God læselyst!

På vegne af SSS-bestyrelse,

Lene Boysen

Som ny elev på Helsingør Talent & Elites idrætslinje 
på Rønnebær Allé Skole, skal man vænne sig til at stå 
tidligt op, når træningen starter kl. 7:00 på havnen – 
men det er det hele værd.

Godt nok starter Storm først i 7. klasse på idrætslinjen 
efter sommerferien, men da sejlesæsonen nu endelig 
er startet efter vinteren, blev de to nye opti-sejler elever, 
Mads og Storm, inviteret med til at være med til sæson- 
ens første morgentræning.

Der var sommerfugle i maven da vi aftenen før sørgede 
for at alt sejlergearet var klar, tasken med tøj var pakket og 
beskeden til lærerne om, at Storm ikke kom til de første 
2 lektioner, var skrevet. Vi snakkede meget om, hvad 
man kunne forvente af træningen og trænerne, samt 
niveauet og hvordan vind og strøm ville være, inden 
vi gik tidligt i seng, for vi skulle jo være friske til kl. 7:00 

Livet som ny elev på 
Helsingør Talent & Elite
Af Torben Søgaard
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på havnen. ”Jeg skal vækkes senest kl. 6:20 i morgen” 
lød ”befalingen” fra Storm, inden han faldt i søvn.

Vi fik os et lille chok, da vi fra morgen-
bordet kunne se sneen vælte ned med store 

flotte snefnug, den 5. april...

06:05 – vækkeuret ringer, og jeg må indrømme, at jeg 
følte mig en smule træt. Kl. 6:20 var Storm til gengæld 
hurtigere ude af sengen, end han nogensinde havde 
været før, og virkede frisk og glad (det er normalt ikke 
det en pre-teen er, så tidligt om morgenen). Vi fik os 
dog et lille chok, da vi fra morgenbordet kunne se sneen 
vælte ned med store flotte snefnug, den 5. april og jeg 
nåede at tænke ’Øv, hvorfor lige i dag’. Men for Storm 
var det lige meget. Hverken sne eller kulde kunne tage 
motivationen eller humøret fra ham den morgen. 

Morgenmaden blev spist, tørdragten kom på, og vi kørte 
ned til havnen. Og bedst som vi nærmede os Strand-
vejen, kom solen frem, vinden var fin og vandet fladt. 
Vejrmæssigt blev det en perfekt første morgentræning.

Mødet med de nye trænere og morgensejlerne
Alle mennesker lærer bedst, hvis man føler sig tryg - både 
børn og voksne. Og os forældre er også trygge, når vi  
ved, at vores børns trænere ser dem og har øje på dem, 
især når de er på vandet. Derfor var det en helt fantastisk 
at se de to unge trænere byde Storm velkommen og 
lige snakke kort med ham, lige da vi kom – en lille ting, 
der betyder super meget (måske mest for os forældre).

De næste, vi hilste på, var alle kendte ansigter og ven-
nerne fra opti-træningen og de store i Feva og 29’erne.
 

>>

...bedst som vi nærmede os Strandvejen, kom solen frem, 
vinden var fin og vandet fladt...

http://sssejlklub.dk/


Alle med store smil på læberne og musik fra en Sound-
box, glade for at sejlsæsonen endelig er blevet skudt i 
gang igen. 

Næste øvelse var sværest for mig. For hvor meget skulle 
jeg hjælpe til med? Skulle jeg blive eller helst bare gå? 
Men jeg lærte hurtigt, at når man er morgensejler, så 
rigger man båden til selv, og så står man der og blom-
strer som en anden curlingfar og ikke rigtig ved, hvad 
man så skal gøre af sig selv. Så kan man heldigvis 
hjælpe nogle af de andre sejlere med småting, så jeg 
bare havde en lille funktion.
 
Efter et kort skippermøde kom sejlerne på vandet, og de  
to ”nye” stævnede først ud, dog kom de tilbage meget 
hurtigt, da begge, i ren spænding over at være med, 
havde glemt deres veste. De var heldigvis ikke kommet 
ud af havnen endnu. NU kunne de komme rigtigt på 
vandet – 5 optimistjoller, 1 Feva, 2 29’ere, 2 følgebåde og 

en 30 år gammel Laserjolle kunne begynde sæsonen i 
sol og med højt humør.

Som far til en sejler er det fantastisk at kunne være med 
til give sin søn de oplevelser, der er på vandet.

Træningen stod på kapsejladser med rullende 3-minut-
ters start, hvor der var brug for meget koncentration for 
at kunne følge med de mere øvede sejlere. 

Det var en dejlig, hyggelig og sjov måde at starte dagen 
på, og Storm glæder sig nu ekstra meget til at skulle 
starte for alvor til morgentræningen.

Efter træningen, var de tilbage på skolen igen, og jeg 
er helt sikker på, at både Storm og Mads allerede nu er 
klar til at være med til alle morgentræningerne.

Livet som ny elev på 
Helsingør Talent & Elite
fortsat
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Overvejer du at flytte til nyt? 
En salgsvurdering af jeres nuværende bolig er et godt udgangspunkt for en beslutning 

Vi kan hjælpe dig med:
• Prisfastsættelse af din bolig.
• Gode råd til, hvordan du kan øge værdien.
• Fremhævning af fordelene ved netop din bolig
• Kvalificeret kendskab til lokalområdet og 

prisudviklingen.
• Indblik i, hvor mange potentielle købere vi 

allerede har til din bolig i vores køberkartotek.

Det lokale boligmarked udvikler sig konstant, og den lokalkendte mæglers 
råd og vejledning kan være afgørende for prisen på din bolig. Vi bor selv i området 
og kender hver en krog i lokalområdet og har speciale i kysten mellem Humlebæk, 

Espergærde, Snekkersten og oplandet med b.la. Kvistgård og Tikøb. 

danbolig Espergærde
Strandvejen 354

3060 Espergærde
Tlf. 49 130 100 

Lad os vurdere din  
bolig gratis. 
Kontakt danbolig Espergærde på tlf. 49 130 100 og få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering. 

danbolig.dk 

https://danbolig.dk/butik/espergaerde?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=GoogleMyBusiness&utm_content=websitelink


N
Y

T 
FR

A
 B

ES
TY

R
EL

SE
N Nyt fra

“Formanden”
Sven Riber

Erik MagiusLasse Hinke

Seniorafdelingen arbejder på planer om, at vi som 
klub skal kunne deltage i Match Race på linje med 
andre klubber i Øresund.

I første omgang vil det være muligt at prøve kræfter 
med en J70’er i løbet af sommeren. Dernæst arbejdes 
der på at få arrangeret en Match Race weekend 
efter sommerferien med træning og kapsejlads i 
lånte både. På sigt er det målet, at Seniorafdelingen 
skal råde over sin egen flåde af J70’ere eller 
J80’erne.

Undervisningen i navigation i Snekkersten Skotterup 
Sejlklub starter altid den sidste mandag i oktober og 
slutter med teoretisk prøve i starten af marts.
Der bliver undervist hver mandag hele vinteren fra  
19 – 21.30 med en indlagt pause med kage.
Der er også to ekskursioner undervejs. En hvor vi sejler og 
styrer marinehjemmeværnets skib Fænø fra Helsingør 
til København, hvor vi sejler ind til Kongedybet i hvide 
fyrvinkler og sydover ud til vi igen rammer hovedløbet 
og igen kan sejle nordover. Sejladsen starter kl. 18.00 fra 
Helsingør og slutter efter en debriefing, når vi er retur i 
Helsingør Statshavn ved 24 tiden. Det er eleverne der på 
skift styrer skibet fra den udvendige bro.
Og den anden hvor vi sejler tur retur med Tycho Brahe 
på broen om aftenen, for at få et indtryk af, hvor svært 
det kan være at se mindre sejlbåde og navigere uden 
om dem.
Det giver også eleverne et indtryk af de instrumenter, 
man navigerer efter på et stort skib.
Duelighedsprøven består af to dele. En opgave i søvejs-
regler, sømærker og søkortets indhold. Den opgave har 
man 30 minutter til at få lavet, og man må kun have to 
fejl og ingen fejl i vigeregler.

Sejladsplanen skal indeholde oplysninger om skibet, 
besætningen, søsikkerhed, meteorologi, kurser, strøm 
og afdrift samt planlægning af sejlads med mindst tre 
forskellige kurser, hvori der indgår strøm og afdrift for 
vind, og den opgave har man en uge til at lave derhjemme. 
Opgaven skal man så forsvare til prøven.
Så sådan en vinterundervisning går hurtigt, og lige plud-
selig skal man til prøve og kunne det hele. Der kommer 
en censor udefra og leder prøven.
Lige nu her i starten af april, er vi i gang med at øve til 
den praktiske prøve, der kommer til at foregå i starten 
af maj.

Til den praktiske prøve skal man kunne sejle en båd 
ind og ud af havn samt lægge til kaj. Der ud over skal 
man kunne styre efter kompas og mærke på land, lave 
en mand over bord opsamling, kunne råbåndsknob, 
flagknob, pælestik og dobbelt halv stik og kunne 
fortælle om motorens drift.
Når man har bestået alle tre dele har man et duelig-
hedsbevis i sejlads, og det giver en ret til at føre et 
skib op til 15 meter i længden i nord europæisk fart.
God vind til alle.

Snekkersten Sejlklub 
og Match Race 

Navigations-
undervisning
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Når disse linjer læses, er sejlsæsonen 2022 
skudt i gang. Bådene, som har stået på 
land hele vinteren, er tilbage i deres rette 
element, vi har fået afholdt den ordinære 
generalforsamling – og der er sikkert også 
valgt en ny formand for sejlklubben.
 
Jeg har valgt ikke at stille op som formand 
igen, hvilket har været en svær beslutning 
at tage, men den er truffet alene af arbejds-
mæssige årsager, idet der skal implemen-
teres en ny tandlægeklinik i det kommende 
Supersundhedshus i Helsingør, som jeg 
skal være leder for.
Jeg ser tilbage på nogle super gode år i 
bestyrelsen, med glade, energiske og dybt 
engagerede mennesker, som jeg hermed 
vil takke for et forbilledligt og konstruktivt 
samarbejde under hyggelige former. Jeg 
er sikker på, at sejlklubbens visioner og 
målsætninger vil blive til realiteter med de 
kompetencer, der allerede kendetegner den 
nuværende bestyrelses sammensætning, 
og jeg ønsker den nye formand rigtig god 
vind fremover.
 
Jeg ønsker alle en god, sikker og oplevelses- 
rig sejlsæson!

J70 for træning 
og kapsejllads.

Hvem holder øje?? “Mand over bord-øvelser” på Sundet.

https://www.lundsgaard-el.dk/


Bysbarnet Birgitte Bergman har båden Tiba, en Maxi 33, i Snekkersten havn. Ofte ser vi Birgitte og 
Peter stryge ud om aftenen for at nyde de sidste solstråler efter en lang arbejdsdag. ”Vi sejler ofte til  
Hven – også en hverdagsaften og så tidligt hjem næste morgen for at tage på arbejde. Vi sejler også 
til København og lægger til et sted, og tager direkte på arbejde derfra”, fortæller Birgitte. ”Det giver en 
anden ro, når man kan bo på båden og ha´den som sin base”. ”Når det hele bimler og bamler, en travl 
hverdag (red: på Borgen), så er det bare godt at komme ned i båden og ud på havet.”
Trods sygdom er Birgitte frisk på et interview til ”Sejl & Vind”. ”Corona ramte så også mig, men det 
går fint”, forklarer Birgitte, der har været folketingspolitiker siden 2019 og nu også kommunalpolitiker. 
Birgitte bor i Snekkersten med sin mand, Peter, og har pigerne Anna og Emma på 22 og 25 år. 

Et hjem med søfart
”Jeg er vokset op i Helsingør med en far, der arbejdede på Værftet som smed, hvor han med stor 
stolthed byggede skibe. Min interesse for sejlads stammer helt tilbage fra barndommen, hvor min ven-
indes mor arbejdede som telegrafist på verdenshavene. Hun fortalte om livet ombord og om de mange 
spændende havne, de anløb. Jeg lyttede ivrigt og tænkte, det vil jeg også en dag. Og selvfølgelig har 
jeg også inspirationen fra min far. Jeg husker, at han tog mig med til stabelafløbning – det gjorde et 
stort indtryk. Når man er født og opvokset i Helsingør, så er søfart en stor del af min identitet. Havet og 
skibene i alle størrelse har altid interesseret mig”, smiler Birgitte.
”Peter og jeg har sejlet i mange år, og nyder den fred og ro der er på Sundet. Vi har sejlet meget i 
Danmark, og hver sommer tager vi på togt. Vi sejler i Skærgården med vores venners Bavaria 37, 
som vi overtager og sejler hjem. Sommersejllads i Kroatien i lejet båd har vi også prøvet mange gange. 
En dejlig 50-fods båd med plads til alle gode venner eller familie. Pigerne elsker at sejle og nyder specielt 
Kroatiens varme og at bade i det krystalklare vand”.
”I 2017 sejlede vi rundt i de Britiske Jomfruøer i Caribbean i en helt ny Beneteau Oceanis 41, som var 
en dejlig båd med masser af plads og kæmpe badeplatform. Vi var med til fejringen af 100-året for 
salget af De danske Vestindiske Øer, hvilket var en stor oplevelse”.

>>
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Birgitte Bergman – politiker 
med saltvand i årerne!
Af Lene Boysen

For de fleste er Birgitte Bergman den 
lokale folketings- og kommunalpolitiker 
fra det Konservative Folkeparti, men for 
os på havnen er Birgitte meget mere end 
det. Birgitte er en habil sejler med 
saltvand i årerne, der ikke er bange 
for at kaste sig ud i nye eventyr. 
Hør her sejlerkvinden Birgitte 
fortælle om sit liv på havet – fra 
de hjemlige danske farvande, 
den svenske og kroatiske 
Skærgård, til turene i Dansk 
Vestindien for at slutte af med 
den helt store: Stillehavet.

Skipper, Benny Carlsen, og Birgitte i Fransk Polynesien
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Vil du være gast på Ajoupa?

Der er løbende ledige gaste-
pladser på Ajoupa.
Kontakt Benny Carlsen på mail:
langturssejler@gmail.com

Ajoupa kan følges på Face-
booksiden S/y Ajoupa - lang-
turssejlads/fællesskab:

www.facebook.com/Ajoupa16

Med Ajoupa i Fransk Polynesien
På turen i Stillehavet bestod besætningen ud over 
Benny og Birgitte af gasterne Anja, Niels og ægteparret 
Anne og Carsten. Bortset fra skipper var besætningen 
ukendt for Birgitte, som påmønstrede i Papete, Tahiti.  
I Stillehavet besøgte de bl.a. øerne Tahaa, Bora Bora 
og Huahine.
”Jeg sov i stikkøjen ude i stævnen, og bortset fra larmen 
fra ankerkæden og meget lidt plads, var det en uover-
truffen plads. Her kunne jeg nyde bølgernes rislen i 
stævnen, når Ajoupa strøg gennem vandet. Det var en 
fantastisk oplevelse, søde mennesker og meget auten-
tisk at være i Fransk Polynesien”. 
“Anja blev jeg ekstra fascineret af. Og vi havde det så 
sjovt sammen. Hun er psykiatrisk sygeplejerske i dag, 
men har en fortid som misbruger. Hun imponerede 
mig med sin viljestyrke til at rejse sig og komme ud af 
misbruget, og på sin nysgerrighed på livet og energi. 
En sej kvinde!”

King Kong og trommedans
“En aften, hvor vi lå for svaj ud for øen 
Tahaa, hørte vi pludselig trommelyde inde 
fra land. Himlen var sort med millioner af 
stjerner på. 
Heldigvis var Anja let at lokke, så sammen 
med Benny sejlede vi i Dinghyen mod 
land efter lyden i mørket.  Det var lidt 
som i filmen “King Kong” - vi vidste ikke, 
hvad vi gik ind til. Der var mange farlige 
koralhoveder, som vi skulle navigere rundt 
om og lyse med lygte ned i vandet for at 
se dem. Benny havde jo heldigvis styr på 
det - mens jeg råbte styrbord! - bagbord! - 
styrbord! 
Vi blev mødt af ca. 50 lokale, som danser i  
natten. Der var ingen turister - vi var dumpet 
lige ind i hjertet af en lokal begivenhed. 
Det var stort og en helt særlig oplevelse, 
som jeg bærer med mig resten af livet.”

Carpe diem
Kan du anbefale sådan en rejse - eller er 
der nogle “menner”?
“Mit motto er “Carpe Diem” - grib dagen. 
Vi skal tage de chancer livet giver os. Det 
siger jeg også altid til mine døtre – de skal 
hoppe ud i det – det skal nok gå alt sammen  
– ’du lærer at svømme undervejs’. Og ja, 
jeg kan varmt anbefale at tage af sted. 
Livet har vi kun én gang☺”

Kvinde-kapsejllads i Snekkersten
Vi nærmer os slutningen på interviewet og runder af i de 
hjemlige farvande, i Snekkersten havn. 
“Jeg prøvede for nogle år siden at samle et pigehold til 
kapsejllads, men det blev ikke rigtigt til noget. Jeg er 
stadig frisk på kapsejllads. Jeg melder mig gerne som 
gast. Jeg kan desværre ikke deltage hver gang p.g.a. 
mit arbejde. Men kommer der en ledig plads, så send 
mig en sms, så hopper jeg ombord.
Jeg holder så meget af Snekkersten Havn. Her kan jeg 
slappe af og være mig selv. Jeg holder af hverdagen 
med en kop, sludre med folk og høre nyt.
Snekkersten Havn er en lille perle fra Smakkelauget til 
Sejlklubben, som gør et kæmpe flot stykke arbejde for 
de unge sejlere, og det er en fornøjelse at følge dem. 
De klarer sig rigtigt godt. Og jeg er helt enig med Sejl-
klubben i, at unge på havet skaber erfaring for livet.” 

Tak til Birgitte Bergman!

Ud hvor man ikke kan bunde
”Jeg holder meget af at mærke naturens kræfter og rigtigt 
føle, at det rusker. At komme ud på dybt vand, hvor jeg 
ikke kan bunde, afskrækker mig ikke, ej heller sådan 
bogstavelig talt. Så da muligheden for at komme ud og 
sejle i Stillehavet med Benny Carlsen bød sig, slog jeg 
til”, fortsætter Birgitte. 
Benny er tidligere havnechef i Helsingør og drog i 2016 
ud på verdenshavene i sejlbåden Ajoupa, en Dufour 48 
sloop. Birgitte kendte ham gennem sit arbejde i Visit 
Nordsjælland, hvor de samarbejdede om krydstogts- 
turismen i Helsingør. Men hun kendte ikke Benny som 
sådan privat. I 2018 var hun gast i 5 uger på Ajoupa på 
tur i Fransk Polynesien.
”Jeg var netop stoppet i Visit Nordsjælland, og skulle 
finde ud af, hvad jeg ville. Det var en overgangsperiode, 
hvor jeg havde brug for at tænke over tingene. Pigerne 
var flyttet hjemmefra og vores liv blev forandret. Nye 
døre skulle åbnes og jeg stod overfor en af mine største 
livs beslutninger. Skulle jeg træde ind på den landspoli-
tiske scene?”
Var det ikke grænseoverskridende at tage afsted?
”Nej, egentlig ikke- jeg er nysgerrig af natur og glad for 
at være sammen med mennesker. Det at hive stikket 
og være sammen med 5 andre mennesker i en båd var 
lige mig.
At møde mennesker og at sejle er noget jeg var vant 
til, men at tage 5 uger fri og være væk fra hjemmet var 
selvfølgeligt noget nyt. Følelsesmæssigt er man pludseligt 
langt væk hjemmefra. Efter 3 uger savnede jeg da også 
Peter og pigerne så meget, at det gjorde helt ondt i 
hjertet.
Det grænseoverskridende lå i at jeg kort forinden var 
blevet opfordret til at gå ind i politik! - DET var grænse-
overskridende!! Den tanke havde jeg faktisk aldrig før 
haft. Dét havde jeg brug for at tænke over.”

Birgitte Bergman – politiker 
med saltvand i årerne! 
Fortsat

Gæstfriheden er stor i Fransk Polynesien. 
Her Birgitte med en lokal kvinde.

Besætningen på Ayopa fra venstre: Birgitte, Anne, Anja, 
Benny, Niels og Carsten.

http://www.facebook.com/Ajoupa16


Vi er tidligt oppe og afsted på en helt stille morgen, hvor 
byen sover endnu, og ingen larm fra biler eller andet bryder 
morgenens stilhed.
Udstyret gøres klar og vi tager afsted ned langs kysten, 
hvor kun lyden af vores Paddle-tag og boardet gennem 
vandet kan høres.
Det første stykke bruges som opvarmning, og efterhånden 
sætter vi tempoet lidt op for at få lidt extra fart på. 
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SUPERSKØNT
 Af Thomas Enghuus

Sejl & Vind 13

Stand Up Paddling – Super alsidig sport for alle. Uanset om du er til motion, stille ture langs 
kysten eller måske leg ved strandkanten giver SUP sporten mulighed for det hele og alle kan 
være med. 

Motionsturen langs Øresunds kyst
Noget af det, vi finder allerbedst ved SUP sporten, er en
lang tur ned ad Øresunds kyst…
Solen er ved at stå op en tidlig sommermorgen, og vejr-
udsigten lover sol og ingen vind.
Bilen er pakket med udstyr og ”dry-bag’en” er fyldt op 
med snacks og drikkevarer så der er basis for nogle 
gode timer på vandet.

Før vi har set os om runder vi 2 km i stilhed og beslutter 
os for at fortsætte lidt endnu inden første pause.
Efterhånden er det ved at være tid til en pause for at
tanke lidt energi, og pausen foregår på Boards drivende, 
hvor det bare er tid til at nyde turen, vandet og selskabet.

Vi har ingen konkurrence kørende om at komme længst 
eller hurtigst frem – blot at nyde turen, få talt om løst og 
fast og se kysten fra en helt anden side, end vi plejer.
På denne skønne morgen er vi helt enige om at forsætte
længere endnu, (velvidende der er lige så langt hjem 
igen),så før vi vender om, har vi alligevel rundet 5-6 km. 
uden at tænke over det.

Turen hjem foregår i roligt tempo og med masser af 
snak. Vi begynder også at kunne mærke kilometerne i 
armene og kroppen, men der er alligevel stadig masser 
af energi og glæde over sådan en tur.

Hjemme igen er vi godt trætte efter flere kilometer på 
vandet, godt med sol og havluft men alligevel tanket op 
med ny energi og glæde.
Det er en af den slags ture, vi nyder allermest og glæden 
ved SUP sporten som giver fantastiske oplevelser, motion 
og muligheden for at være sammen på andre måder i 
hverdagen.

Familietid på SUP
SUP sporten behøver ikke altid betyde lange ture på 
mange kilometer og mest mulig fart.
Det er også leg og sjov for hele familien, hvad enten der 
foregår ved stranden eller i f.eks. lagunen ved havnen – 
Og det er ikke svært at lære.

Vi har flere gange haft fornøjelsen af at tage af sted 
hele familien uden egentlig at tage på tur men brugt 
flere timer i havnen på sjov og leg på boards.
Der kan gå flere timer med at lege, og tanken om balance  
og ”frygten” for at falde i vandet forsvinder i samme 
øjeblik, det bliver til en leg.
Og så må jeg bare erkende, at selvom jeg selv kan lide 
en lang tur langs kysten, så kan det godt blive en smule 
kedeligt for børnene.

Så i lagunen eller ved stranden bliver det lynhurtigt til 
leg i stedet for, og der skal afprøves forskellige måder 
at stå på boardet, stå på hovedet eller endda få smidt 
hinanden i vandet. Tag måske en bold med på vandet, 
og der er mulighed for SUP ”bold” med mål, stikbold 
eller noget helt tredje. 
Det vigtigste for os er bare at det skal være sjovt, der 
bliver grinet, og alle har haft en fantastisk dag på vandet 
hvor det er gjort til en leg for hele familien – alle kan 
være med!

Hvordan kommer jeg i gang?
Hvilket udstyr skal jeg vælge?
Hardboard, oppusteligt board, paddle, raceboard, all-
round board osv osv. 
Som alt andet indenfor vandsport går udviklingen utrolig 
hurtigt, og der introduceres hele tiden nyt udstyr.
Er du medlem af sejlklubben og har været på SUP kursus, 
er der heldigvis mulighed for at låne udstyr i klubben 
til en tur ned langs kysten. Klubben råder over flere 
forskellige SUP boards så der er helt sikkert board og 
udstyr som passer til dig.

>

Thomas Enghus 
med familie.
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I år fik vi i smakkelauget lyst til at prøve noget nyt. Vi 
har sammen med Espergærde Smakkelaug mødtes i 
klubhuset hver anden tirsdag fra november til 1. april til 
Maritimt Håndværk.
Den første aften var afsat til inspiration, så der havde vi 
inviteret Helle Barner – overstyrmand på Georg Stage, 
(men samtidig uddannet og arbejder som sejlmager). 
Det er lykkedes for Helle at uddanne nye sejlmagere, så 
erhvervet forhåbentlig ikke uddør helt.
Det blev en fantastisk spændende aften, hvor Helle 
først fortalte om sine maritime uddannelser og arbejde, 
og bagefter bl.a. præsenterede og forklarede om for-
skellige materialer til syning af sejl. Mange af os gik den 
aften i gang med at sy riggerposer, og det har vi fortsat 
med resten af vinteren. Det er hårdt arbejde at lege 
sejlmager, opdager man! 
Andre har knyttet fendere af hampereb eller flettet måtter 
i forskellige størrelser.

Det primære formål med møderne har været videns-
deling. Alle har både viden og erfaring på et eller andet 
område, og det har været så fint at dele viden og/eller 
få hjælp og vejledning fra hinanden, uanset hvad man 
har haft gang i.

...glæder vi os til at komme i gang med 
klargøring af jollerne, så vi kan komme i 

vandet og få sejlet en hel masse...

Men ikke mindst har det været super-hyggeligt at ses 
også hen over vinteren - og kaffe, kage og en masse 
snak blev der heldigvis også tid til. 
Nu glæder vi os til at komme i gang med klargøring af 
jollerne, så vi kan komme i vandet og få sejlet en hel 
masse. Men vi ser også frem til at fortsætte med de 
indendørs sysler til næste vinter.

www.snekkerstendyreklinik.dk

Tine Møller Nielsen,
din lokale dyrlæge, ønsker 
jer alle velkommen!

G.A. Hagemannsvej 10B 
3070 Snekkersten
Telefon 4922 2210

Snekkersten
Dyreklinik

Nørrebakken 1, 3070 Snekkersten 
Telefon 49 22 13 19 
www.omospizza.dk

Den Italienske Perle
Restaurant og take-away

Prøv Omo’s Pizza & Grill’s pizzaer eller en af  
vores andre italienske specialiteter.

Ønsker du at købe dit eget udstyr kan det kun anbe-
fales at tage en tur omkring en specialiseret butik. Der 
får du altid den bedste vejledning og råd om, hvilket 
udstyr som passer til netop dit behov og du undgår at 
købe udstyr som måske ikke giver den rigtige glæde  
og fornøjelse på vandet.

SUPERSKØNT 
Fortsat

I samme forbindelse kan det kun anbefales at deltage 
på et begynder- eller introkursus, hvor der er mulighed 
for det. Få tips og tricks om den rette teknik, som giver 
den bedste start på SUP boardet samt den grundlæg-
gende information om sikkerhed på SUP board.

Kursusdage 2022
1. introkursus: 18. maj, 25. maj, og 1. juni.
2. introkursus: 8. juni, 15. juni og 22. juni.
Mere info og tilmelding på www.sssejlklub.dk

Rigtig god sommer – vi ses på vandet!

Nyt fra Smakkelauget
 Af Anne-Marie Avlund

“Maritimt håndværk” som vinteraktivitet i Smakkelauget.

https://www.snekkerstendyreklinik.dk/
https://omospizza.dk/
http://www.sssejlklub.dk
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Har du sejlet på de store verdenshave eller boet i udlandet 
nogle år, så kender du sikkert til savnet af dansk kultur, 
mad og sprog. Selvom det kan være rart at leve under 
fremmede himmelstrøg, så når man ofte til et punkt, hvor 
man savner ”det danske”. Juleaften er bare ikke det 
samme uden flæskesteg, rødkål og brunede kartofler. 
Og så er det godt, at der er hjælp at hente.

Sømandskirken anno 2022
De danske sømandskirker spiller en vigtig rolle i det 
sociale liv for mange danske i udlandet, det være sig til 
søs som til lands. Kirken fungerer som kulturelt sam-
lingspunkt, hvor man mødes med landsmænd fra nær 
og fjern. 
Ud over de traditionelle kirkelige handlinger tilbyder 
kirken en bred vifte af services for de søfarende bl.a. 

Sejl & Vind 17

skibsbesøg og samtaler. På land lægger kirken lokaler 
til kulturelle arrangementer f.eks. landskampe på stor-
skærm og foredrag. Ofte er der en café, hvor danskerne 
mødes, og de unge hænger ud.
I alt har der gennem tiden været sømandskirker i 24 
forskellige havnebyer. I dag er der sømandskirker i 
Gøteborg, Hamborg, Rotterdam, Algeciras, Hong Kong, 
Singapore, London og New York. 
Kortet på næste side opsummerer Sømandskirkernes 
historie og organisering.
Tidligere tog søfolkene til kirkerne, men i takt med at 
havnene er vokset, er rollerne byttet om. Kirken kommer 
til søfolkene. 
Personalet i kirken består ud over præsten af en eller to 
assistenter, som kører ud til skibene. Assistentstillingen 
er 1 til 2-årig.

Assistent Anne Sofie fra Rotterdam
Mød her Anne Sofie Adsbøl fra Sømandskirken i Rotter-
dam, Holland. Anne Sofie har arbejdet som assistent siden 
januar 2021. Præst Kristine Gustav, bor med sin familie 
i Sømandskirkens lokaler, ligesom Anne Sofie også har 
en lejlighed i samme hus.

Hvordan fandt du på at tage job i Sømandskirken?

”Det var lidt tilfældigt. Efter gymnasiet ville jeg gerne 
ud at rejse, og se de store byer. Sømandskirken lejede 
en lejlighed ud, som jeg takkede ja til, og efter noget tid 
begyndte jeg at arbejde i kirken”, fortæller Anne Sofie.

>>

” Langt væk, 
men ikke 
alene”  
Interview med Anne Sofie på 21 år,  
Sømandskirken i Rotterdam 
 
Af Lene Boysen

Juleaften er bare ikke det samme uden flæskesteg, 
rødkål og brunede kartofler. Og så er det godt, at der 

er hjælp at hente.

Nordhavnsvej 9 • 3000 Helsingør

KØB DIT BÅDUDSTYR LOKALT HOS

Vi står altid klar 
til at hjælpe dig!

Assistent Anne Sofie Adsbøl sammen med Kristine Gustav, præst i sømandskirken i Rotterdam.

Modelbyggeren, dyrlægen, designeren, kiropraktoren, 
arkitekten, sejlklubben (!), bureauet, olivenolie firmaet...

...de har alle fået lavet grafisk design hos Thainestuen. 

Er du selvstændig eller SMV og ønsker stærke grafiske og 
kreative løsninger til din visuelle kommunikation, uden at  
springe budgettet, så kontakt Claus i dag på:

sniksnak@thainstuen.dk / tel. 3696 5599 

www.thainestuen.dk

– dansk grafisk design og SoMe content fra Thailand

https://www.marineproshop.dk/butikker/kronborg-marine-badudstyr
https://www.thainestuen.dk/


Hull: 1888-2019
London: 1869- nu
Newcastle: 1872-1969
Hamborg: 1872-79 + 1893-1914 
+ 1921- nu
Libau: 1902-14
Gent: 1932-40 + 1948-80
Antwerpen: 1939-2005
Danzig: 1939-40 + 1947-60
Gøteborg: 1963- nu
Rotterdam: 1954- nu  

San Francisco 
1910-36

Singapore
1984- nu

Sømandsklub 
i Pelepas
2003- nu

Algeciras
2002- nu

Lissabon
1961-82

Darien
1836-41

Yokohama
1954-1991

Hong Kong
1968-69
1979- nu

New York
1978- nu

St. John
1934-36

Baltimore/
Philadelphia
1962-70

Buenos Aires
1892-95
1924-74

Callao/Lima
1961-66

Sct. Petersborg
1868

Tilskud fra folkekirken
3,2%

Offentlige midler
31%

Private midler
65,8%

FAKTA: Den aktuelle tilstedeværelse
8 sømandskirker og sømandspræster i Gøteborg,
Hamborg, Rotterdam, Algeciras, Hong Kong, 
Singapore. London og New York.
1 sømandsklub i Pelepas knyttet til kirken i
Singapore.
5 skibsbesøgende assistenter i Hamborg,
Rotterdam, Hong Kong, Singapore og Pelepas.

FAKTA: Sømandskirkernes økonomi
Sømandskirkerne fungerer som selvstyrende foreninger. De lokale 
menighedsråd er ansvarlige for kirkernes økonomi.
I udgangspunktet er kirkerne selvfinansierede og laver en stor lokal 
fundraisingindsats. Dog får sømandskirkerne tilskud på mellem 90 og 
100 % af sømandspræsternes løn fra Danske Sømands og Udlands- 
kirker samt lønninger til de fleste assistenter.
Danske Sømands- og Udlandskirker modtager ikke kirkeskat, men på 
finansloven ydes der støtte til ”kirkelig betjening af danskere i udlandet”. 
I 2020 er støtten 11.400.000 kr.
Hvis man medregner kirkernes indtægter (uden for Sydslesvig), udgør 
finanslovstilskuddet 31 % af organisationens indtægter.
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”Min far har arbejdet i søværnet, så skibe har været 
en del af min opvækst. Derudover gik jeg i en katolsk 
folkeskole, og har altid godt kunne lide den følelse af 
fællesskab, som kirken giver en”.

Hvad laver du i dit arbejde?

”På hverdage tager jeg om formiddagen ud til skibene, 
typisk 3-4 stykker, og mødes med de danske søfolk 
ombord. 

Vi snakker om alt muligt. Det kunne være, hvad de 
laver i deres fritid væk fra skibene, hvad der fik dem til 

at starte med at sejle eller bare en personlig snak. Om 
eftermiddagen besvarer jeg mails og passer caféen i 
kirkens lokaler. 

Lørdage og søndage er jeg med til at arrangere fælles-
frokoster og andre aktiviteter, som kirken tilbyder. Vi 
holder tre månedlige gudstjenester”.

Ud over søfolk – hvilke andre danskere bruger 
kirken?

”Der bor mange danskere i Holland, og vi ser en del her 
i kirken.

Langt væk, men ikke alene  fortsat
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De kommer til vores arrangementer som f.eks. fredags-
café og fællesfrokosterne. Høstfest og julemarked er 
også meget populære. 

Vi har også en bogklub.

Under ”corona” var meget lukket ned, men nu prøver vi 
igen at få gang i aktiviteterne. Café-miljøet skal op og 
køre, og jeg er ved at starte ”Ung i Holland” op. 

Via de sociale medier kommer jeg i kontakt med unge i 
Holland og vi mødes på caféer, tager på udflugter eller 
laver fællesspisning i kirkens café”.

Hvad kan du bruge dine erfaringer til?

”Når jeg stopper her, vil jeg gerne ud at rejse mere, og 
se andre dele af verden. Lige præcist hvad jeg vil stu-
dere, når jeg kommer hjem, ved jeg endnu ikke. Men, 
jobbet her har givet mig en god ballast. Jeg kan såvel 
arbejde i et køkken, snakke med folk, har lært noget om 
salg og om skibstrafik. 

Det er muligt, jeg vil læse teologi – vi ser”. :-)

Danske Sømands- og Udlandskirker har siden 1867 betjent søfolk i 
hele verden ud fra mottoet ”Langt væk, men ikke alene”. Kirkerne 
har løbende fulgt med søfartens udvikling og ud fra tanken; 
”hvor danske skibe sejler, bør den danske kirke være” er 
kirkerne åbnet og lukket. Kilde: www.dsuk.dk

Anne Sofie tager 
som assistent i Sø-
mandskirken dagligt 
ud og besøger søfolk 
på containerskibe i 
Rotterdam havn.

Verdens største 
containerhavn ligger  
i Rotterdam, Holland.

Et spændende job – send en ansøgning!
Vil du ud og arbejde i en sømandskirke, 

ligesom Anne Sofie, så send en ansøgning til 
Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Du kan se ledige stillinger på hjemmesiden 
www.dsuk.dk

http://www.dsuk.dk
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I 1961 sluttede en epoke i livet på Øresunds- 
kysten. Det år eksproprierede staten de 
private ejendomme, som fiskerne i århundreder 
havde ejet ude i Øresund. Staten havde det 
meget svært med at private kunne eje en 
del af farvandet – og så havde man desuden 
gjort det til en lov, at fiskeri skulle være frit i 
alle danske farvande, ikke mindst under pres 
fra de såkaldt ”frie fiskere” i Dansk Fiskeri-
forening. I praksis tog man dog ikke levebrø-
det fra de fiskere, som rent faktisk levede af 
deres fiskestader, og som de i god tro havde 
købt, betalt og fået tinglyst. Man lavede nemlig 
den ordning, at de der havde ejerskabet i 
1961 fortsat kunne bruge fiskestaderne så 
længe de levede. Men de kunne altså ikke 
længere sælge disse – og de kunne ikke 
arves af næste generation. 
De to sidste bundgarnsfiskere i Øresund, 
var således Espergærde-brødrene Henry og 
Aage Petersen, der standsede deres fiskeri 
som de sidste i 1980.

Hvad var et fiskestade?
Et fiskestade (også kaldt et ålestade) var be-
tegnelsen for et stykke af kysten, hvortil der 
var knyttet bestemte fiskerettigheder. Som 
regel var der tale om andet end ålestader, 
som naturligvis kun omfattede ret til fiskeri af 
ål. Et fiskestade på Øresundskysten blev dog 
oftest anvendt til at fiske ål, som førhen var 
ganske talrige i Øresund. En ålegård er således 
betegnelsen for det fangstredskab, som om-
fattede en form for spærring, der tvang ålene 
mod en vidjeflettet ålekube eller åleruse, som 
fiskeren så kunne røgte. I fiskestadet kunne 
dog også udsættes bundgarn eller andre 
typer garnruser til andre sorter af fisk.

Hvor mange var der?
Der var på strækningen mellem Helsingør og Rungsted 
i alt 25 fiskestader – og det er troligt, at der allerede 
samtidigt med fiskerlejernes opståen i slutningen af 
middelalderen også blev mulighed for at erhverve sig et 
fiskestade. Det var igennem årene ikke altid aktive fiskere, 
som ejede fiskestaderne. Det kunne være ejeren af  
Borupgaard eller Kronborg Teglgaard, som så bortfor-
pagtede selve fiskeriet. Eller det kunne være enken  
efter en fisker, som så ved udlejning eller bortforpagt-
ning kunne få sig en slags enkepension. 
Men der var intet i vejen for at et fiskestade kunne 
opdeles i flere parter, typisk to eller fire. Det gjorde 
ejerskabsforholdene ekstra indviklede, når de skulle 
tinglyses. Men alt i alt var der som regel en indbringen-
de forretning af være fiskestadeejer. Det gav en sikker 
indkomst hvert år. Lige indtil slutningen af 1900-tallet, 
hvor åleforekomsterne begyndte at svigte – næsten 
samtidigt med ekspropriationen.

Grænserne for fiskestaderne
Det kan jo umiddelbart undre, hvordan man kunne holde 
øje med hvor ens ejendomsgrænser gik ude i vandet 
– der stod jo ikke skelpæle ude i Øresund. Men det var 
der gennem tiden udviklet et system for. Så sent som i 
1906-07 opsattes således en række nye ”Fiskestadesten” 
(bagmærke) som oftest på landsiden af Strandvejen. 
De findes endnu i stort tal og er mærket med et FS + et  
nummer. På vandsiden af Strandvejen opsattes tillige 
en sigte pæl (formærke) og når disse to flugtede skulle de 
danne en lige linje til Glumslev (forsvensket til Glumslöv) 
Kirke i Skaane.
Afstanden ud i Øresund afgjordes egentlig kun af vand-
dybden, som muliggjorde udsætning af net og bundgarn.
Det fiskestade (nr 4), der lå ud for Snekkersten Havn 
hed Guldkandestadet og havde sin grænse ved Strand-
vejen 176 i nord (stenen skal være indmuret i trappen,
men er ikke synlig) til Strandvejen 230 i syd. 

>

Fiskestader
– en indbringende forretning i århundreder
 Af Kjeld Damgaard

FS7
Billedet viser en sten på Skotterup Strand – den 
bedste bevarede fiskestadesten i området. Den 
danner bagmærke og her er også bevaret formærket, 
der skimtes nede ved vandkanten. Når man stillede 
sig med disse to sten fik man en linje, der gik direkte 
til Glumslev kirke. Det var så grænsen mellem to 
fiskestader.

Ruse ved kysten S for Strandvejen 71A
Endnu omkring 1960 kunne man se åleruser på stejler 

på stejlebakkerne ved Snekkersten Havn. Længst  
tilbage i billedet ses rusens arme (radgarn), derefter 

de store bøjler og endelig den vidjeflettede kube,  
hvorfra ålene tømtes ud ved røgtningen.

Ruse Type 4
Udviklingen af redskaber til ålefangsten kulminerede 
med bundgarnet, som ofte blev sat i flere rækker på 

de enkelte fiskestader. Håndteringen af de store garn 
krævede flere hænder og derfor opstod der såkaldte 

bundgarnslag, som udførte arbejdet. 

Radgran

Forgård

Pæle

Ruse

Ruse

“Ringen” med netbund



Nummer 5 | Maj 202222 Sejl & Vind 23

Sejlads og træning i Øresund er et rigtig godt og trygt 
udgangspunkt for sejlklubbens unge sejlere. Som en 
fast del af klublivet opfordres alle til gradvist at prøve 
kræfter med international sejlads og i en tidlig alder få 
erfaring med sportsliv og rejseaktivitet under fremmede 
himmelstrøg.
I 2022 vil junior og ungdomssejlere fra Snekkersten 
Skotterup Sejlklub deltage i følgende internationale 
stævner. 

Held og lykke til jer alle!

Italien: Lake Garda Meeting / Optimister 13.-17. april
Østrig: EM / Zoom8 13.-17. april
Holland: Euro-cup / 29er Dutch Youth Regatta 26.-29. maj
Tyskland: Euro-cup / 29er Kieler-woche 18.-22. juni
Danmark: EM / 29er Rungsted 27. juni - 5. juli
Finland: NM / Optimist Helsinki 25.-30. juli
Spanien: VM / 29er Barcelona 29. juli - 6. august
Italien: Euro-cup finale / 29er Gardasøen 23.-26. oktober
 

Snekkersten unge ud i verden
Af Michael Melbye

Mandagssejlads 
i sejlklubben
Af Erik Magius 

SN
EK
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Hver mandag fra starten af maj og til første juli og igen 
fra starten af august til slutningen af september bliver der 
sejlet kapsejlads på Sundet med både fra Snekkersten 
Skotterup Sejlklub.
Dommerne sejler ud en halv time før starten går kl. 19.00 
og lægger banen og startlinien, og så går det ellers løs.
Der bliver sejlet på en trekantsbane med to ekstra ben 
på en del af banen.
Der er som regel mellem 12 til 15 både med, og der 
kommer også gæster fra Helsingør og Espergærde og 
såmænd også helt fra Rå i Sverige, som sejler med.
Det er spændende at være med, en god konkurrence 
og en rigtig god måde at lære sin båd at kende på.
Der er ledig plads på flere både som gast og vores skole- 
både sejler også med med elever.
Efter sejladsen er der ostekaravanen, det vil sige, at en 
af bådene står for efter sejladsen at servere kaffe og 
ostemadder, og så er der samtidig en snak om, hvordan 
det er gået og en resultatliste.

Så hvis du har lyst til at være med, så mød op på havnen 
ved 18-tiden en mandag, når vi sejler og vær med som 
gast på en båd.

Italien, Gardasøen
Lake Garda Meeting / 

Optimister
13.-17. april

Italien, Gardasøen
Euro-cup finale / 29er

23.-26. oktober

Spanien, Barcelona 
VM / 29er 

29. juli - 6. august

Østrig, Neusidl
EM / Zoom8 
13.-17. april

Holland, Workum
Euro-cup / 29er 

Dutch Youth Regatta 
26.-29. maj

Tyskland, Kieler-woche 
Euro-cup / 29er 

18.-22. juni

Finland, Helsinki 
NM / Optimist

25.-30. juli

Danmark, Rungsted 
EM / 29er 27. 

juni - 5. juli

Her begyndte Bo Stade (nr 5), der strakte sig til Skotterup  
Kro. Herfra og sydpå lå så Kloster Stade, der sluttede ud 
for Strandvejen 248 (Lokkeruphus). Her står endnu en 
meget tydelig FS-sten med nr. 7.

Også gamle fiskestadesten
De nuværende fiskestadesten er således blot de nyeste 
i rækken af sten, der skulle afmærke de gamle ejendoms-
rettigheder, som ofte gik i arv fra far til søn i generationer. 
Hvis man vil se ældre eksemplarer, kan man lægge vejen 
forbi Egebækkens udløb mellem Skotterup og Espergærde. 
Her står to sten, som sandsynligvis blev opsat i 1791. 
Disse står dog ikke på deres oprindelige pladser.
De gamle fiskestadesten er desværre ikke fredede, så af 
og til forsvinder en sten, når der skal bygges nye huse 
eller nyt hegn. I Espergærde vil en ny lokalplan dog 
forsøge at sikre disse sten. Lad os håbe, det smitter 
af også andre steder.

Fiskestader
– en indbringende forretning i århundreder
fortsat

http://www.voresskotterup.dk


Snekkersten Skotterup Sejlklub
Strandvejen 71C
3070 Snekkersten
Kontakt: Lene Boysen

kom
m

unikation@
sssejlklub.dk

w
w

w.sssejlklub.dk

w
w

w.facebook.com
/groups/w

w
w.sssejlklub.dk

G
rafisk layout: w

w
w

.thainestuen.dk

24

Der render nogle vilde mænd rundt i køkkenet i 
sejlklubben en gang om måneden i vinterhalv-
året – hvad er det dog, der foregår?
Jo, helt rigtigt, der render nogle vilde mænd rundt 
i sejlklubbens køkken. Og de vilde er de værste!
Det handler nu kun om, at nogle af sejlklubbens 
mandlige medlemmer har lyst til at prøve kræfter 
med andet en sejlsport, de vil også gerne lære at 
lave mad. God mad!
Så derfor mødes vi en gang om måneden og 
kokkerer sammen. Gerne en fire fem forskellige 
retter med diverse vine til. Og retterne skal ser-
veres, så det ligner en halv million.
Vi har prøvet mange forskellige retter i de for-
løbne år, og der bliver altid lavet to forretter, en 
hovedret, lidt ost og en dessert.
Vi har forskellige temaer, herunder en del retter 
med fisk, skaldyr og blæksprutter og ofte også 
med vildt om efteråret.
Vi har såmænd også været på ekskursioner bl.a. 
østerssafari på Rømø, været i skoven og samle 

svampe samt til vinsmagning i Hellerup.
En gang om året inviterer vi hustruer og kærester 
med, og så er det ligesom at være til eksamen, 
for det skal smage godt og se lækkert ud. Som 
i marts måned dette år med lidt fisk til forret, 
dådyrkølle til hovedret og rabarber med marengs 
og is. Det blev en yderst delikat middag.
Men nogle gange går det galt. Helt galt! For 
eksempel når man tror, at det ikke er helt nød-
vendigt at følge opskriften. Eller når der bliver 
snakket for meget! Så skiller bearnaisesaucen, 
eller noget koger over eller brænder på.
Hver gang de vilde mænd er til eksamen, så 
dumper de – for så må vi jo starte forfra og tage 
et år mere…
Måske vil det være nemmere at tage en ekskur-
sion til Frankrig, og lade en køkkenchef overtage 
undervisningen? Men nej, for hyggeligt og lære-
rigt er det, og det er absolut ikke kedelig mad, der 
bliver indtaget, når de vilde mænd er i køkkenet 
i Snekkersten Skotterup Sejlklub.

FORRET 
Muslinger, sø eller rødtunge filetter, 
spinat, fløde og safran.

Damp muslingerne til de lige har åbnet 
sig og sigt fonden fra.
Kog fonden lidt ind og tilsæt fløde og 
safran. Jævn den evt. med lidt maizena 
og smag den til med salt og peber og 
hold den varm.
Damp spinat i lidt vand med en god 
klump smør til den næsten er faldet 
sammen.
Damp filetterne i ovnen ved 180° til de 
er fine hvide og faste.
Server på en hvid tallerken med den 
gule sauce i bunden og fisken i midten 
på et lege af spinat.

DESSERT  
Bagte rabarber med marengs og is 
eller creme fraiche.

8 spk fuld mandelmel, 4 æg og to ægge- 
blomer, vaniljestang, 8 spk sukker, 
2 dl piskefløde, 1 tsk finthakket ingefær, 
cremefraiche.
Mandelmel piskes med æg, blommer, 
vanilje, sukker, fløde og ingefær. Hældes 
over rabarber i smurte forme og bages 
ca 15 min ved 200°. Serveres med creme 
fraiche eller is.

HOVEDRET
En dyrekølle, kartofler, bacon, mælk, smør og mel, spid-
skål, gulerødder, selleri, rosenkål, bredbladet persille, 
syltede rødbeder og creme fraiche.

Puds dyrekøllen af barder den med bacon skiver og brun den 
af i en 250° varm ovn i 15 min. Lav i mens en opbagt sauce 
smagt til med salt og ribssaft og når du skruer ned for køllen 
til 180° hælder du saucen over stegen og det gør du fortsat 
ca hver halve time indtil stegen er færdig efter ca 2 timer. 
Kerne temp på 60°.
Skræl kartoflerne og snit dem til Hasselbach kartofler og steg 
dem i ovnen ved 180° i en til halvanden time.
Lav en salat med fint snittet spidskål og hovedsalat, revet 
gulerod, selleri og rosenkål. Skær rødbeder i små mundrette 
stykker og læg dem på toppen af salaten. Lav dressing af 
creme fraiche rørt op med lidt Dijon sennep og saften fra de 
syltede rødbeder til den har en fin lyserød farve.
Hæld dressingen over salaten som du har lagt på et fad og
 pynt til sidst med lidt fint hakket bredbladet persille.

De vilde mænd
Af Erik Magius
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