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Spørg eksperterne til råds
Godt nok kan de være irriterende at høre
på, men ind i mellem skal man lytte til eksperterne.
Mange kender nok det der med, at man
hellere selv vil prøve at finde vej end at
spørge om hjælp. Ja, ja - med telefonernes
gps skal man nu om stunder nærmest gøre
sig umage for at miste orienteringen. Men
du ved, hvad jeg mener. Selv med telefonen
ved hånden er det ofte både hurtigere og
nemmere bare at spørge den lokale og
stedkendte om vej.
Sådan er det vel ret beset inden for næsten alle områder. Tag nu lystfiskeriet. Jeg
er enormt glad for, at jeg havde selskab af
fiskeguide Niels Lagergaard Pedersen, da
jeg for halvanden uge siden skulle prøve at
få hornfisk på krogen. For nok er der i disse
dage hornfisk i store stimer ved Sjællands
kyster, havne og moler, men på dét tidspunkt var de endnu ikke så fremtrædende
i fjordene. Men Niels vidste, at der med stor

sandsynlighed ville være hornfisk syd for
Kyndbyværket den dag. Og han fik ret.
Havde jeg gjort det på egen hånd, var jeg
nok enten taget til pynten ved Kronborg i
Helsingør, som er det sikre kort, men hvor
man også virkelig står side-om-side med
alle de andre fiskere. Eller også havde jeg ladet tilfældighederne råde og var taget til et
vilkårligt sted inden for køreafstand uden at
skænke hverken vandstand, vindretning eller temperaturer de store tanker. Men Niels
kom altså med mere end 25 års erfaring og
vidste lige præcis, hvor der ville være godt
at fiske.
Man bør i øvrigt gå lidt akademisk til
værks som lystfisker. Alt tyder logisk nok
på, at jo flere omhyggelige optegnelser og
registreringer, du gør dig på dine fisketure
- også dem, der ikke giver noget - jo bedre
erfaringsgrundlag har du, når den næste
tur skal planlægges. Samtidig er der på
hjemmesider og sociale medier med rig
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mulighed for at suge til sig af andres erfaringer, og ind i mellem kan man støde på deciderede eminente råd fra folk, der - ligesom
Niels - har et kvart århundredes lystfiskerliv
at dele ud af. Og vil du nørde helt igennem,
hyrer du en af fiskeguiderne til at hjælpe dig
på vej til at blive endnu skarpere, når sværhedsgraden øges og for eksempel havørreden skal jages.
At opsøge eksperthjælpen er en god idé
også inden for mange andre områder; når
du vil optimere løbeturene eller opgradere
hverdagsretterne med et madlavningskursus. Sidstnævnte kan du læse om længere
inde i magasinet.
Man kan også bruge eksperterne inden
for kunstens verden. Det kan være rart at
få lidt »guidance« til at komme ind i den
enkelte udstillings univers. Så længe man
husker at opleve kunsten ud fra sine egne
præmisser og eget udgangspunkt. Kunst er
ikke en videnskab.

Apropos: Vi i forbindelse med dette
nummer af OPLEV besøgt to meget markante museer, som alle burde unde sig selv
at aflægge et visit: Tegners Museum ved
Dronningmølle og Cisternerne under Søndermarken på Frederiksberg. Begge steder
er der udstillinger,
som går i eminent
samspil med de
fantastiske rum,
de befinder sig i.
God fornøjelse
med læsningen.
Lars Jørgensen
Redaktionel
koordinator
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Fællesskabet betyder alt
Rytmekoret i Slagelse kan i år fejre
40-års fødselsdag. Vi har været til
øveaften med koret og talt med
nogle af dets medlemmer om,
hvorfor de uge efter uge tropper
op for at synge med andre. Det er
især fællesskab og samhørighed,
der gør udslaget for de fleste af
korets medlemmer. .................... s. 4

Inspiration til ulvetimen
Hvad gør man, når man cirkler
rundt i de samme 10 retter, når der
skal købes ind til og laves aftensmad? Et af de steder, man kan få et
skud inspiration til madplanen, er
på et kursus i madlavning. OPLEV
var med, da 22 kursusdeltagere
iførte sig forklæde og kastede sig
ud i at lave blandt andet torsk i
mandelfrakke med ærte-mynte
puré. ................................................ s. 8

Musik med kærlighed og bid
Bisse tager hul på en miniturné,
der blandt andet bringer ham til
Køge og Christiania. Her vil man
med stor sandsynlighed høre en
del numre fra hans seneste album,
»Homunculus«. Sange som indeholder både lede og lyst - og alt
hvad kærligheden i øvrigt bringer
med sig. ........................................s. 12
Det hårdtarbejdende gadekryds
Kim Schwartz fejrer i år 25-års
jubilæum som musiker. Læs interviewet med sangeren og musikeren, der brød igennem med
sangen »Køge Torv« i 1994, som
har optrådt for Bill Clinton, og hvis
sange er blevet spillet tusindvis af
gange i radioen og på streamingtjenester. ..................................... s. 24
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Natur og FRISK LUFT
Horn på krogen
Forår er lig med hornfisk. De aflange, sølvfarvede fisk med de grønne ben er i øjeblikket i hobetal ved
de danske kyster, havne og moler.
Vi har været med fiskeguide Niels
Lagergaard Pedersen på jagt efter
hornfisk. .......................................s. 14

Kunst og UDSTILLINGER
Ny kunst i samspil med Tegner
Rudolph Tegners imponerende
statuer og skulpturer, som man
kan se på Tegners Museum ved

ligger på

udvalgte turiststeder og biblioteker.
Udkommer også med Frederiksborg Amts Avis, DAGBLADET,
Nordvestnyt og Sjællandske.
Kontakt OPLEV
Redaktion: oplev@sn.dk
Salg: oplev.salg@sn.dk

Dronningmølle, har fået fint selskab. I øjeblikket kan man nemlig
på museet se billedkunstneren
Peter Ravns udstilling »Faldet«,
trappeværket »Frigjort« af Balder
Olrik og Erik Steffensen samt Ditte
Rønn-Poulsens lydvæk »Mod
Lyset«. ...........................................s. 18
Kaninhullet i Søndermarken
Man føler sig som Alice i Eventyrland, der falderned gennem
kaninhullet, når man besøger
Cisternerne under Søndermarken på Frederiksberg. Det gamle
vandreservoir huser i øjeblikket
udstillingen »Multiple Realities«
af den japanske kunstner Chiharu
Shiota. OPLEV tog turen ind i en
både smuk og foruroligende verden. ............................................... s. 22
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efter havets grå torpedoer
Hornfisken er kommet til Sjælland
og kan i den kommende tid fanges i stor stil ved alle de danske
kyster, havne og moler. OPLEV har
været på fisketur med en kender.

Af Lars Jørgensen,
OPLEV
Hornfisken - »musikålen« og forårsbebuderen med den savtakkede, spidse mund, den
lange, aerodynamiske krop og de grønne
ben - har indtaget vandet omkring Danmark og er især den næste måneds tid at
finde i store mængder ved de danske kyster.
OPLEV er taget med fiskeguide Niels
Lagergaard Pedersen til Isefjord - lige syd

for Kyndbyværket, hvor vi har bevæbnet os
med fiskestænger og forskellige typer endegrej i jagten på de livlige fisk.
Niels Lagergaard Pedersen er uddannet
biolog, har sit eget firma - Fishing Guide
Denmark - og er projektleder i Fishing Zealand. Det er en rutineret herre med 25 års erfaring med kystfiskeri, vi har allieret os med.
Han deler gerne ud af sin viden og fortæller
begejstret om, hvad hornfiskeriet kan - selvom det blandt garvede lystfiskere ikke har
den helt store status i forhold til fangster.
- Hornfisken er fisken med de mange
F’er: Familie, fornøjeligt og forår. Det er en
fantastisk fisk, og en god begynder-fisk for
mange. Den fighter godt, og du kan virkelig
mærke den, når den bider. Du kan være
heldig at ramme en dag, hvor du forholdsvis
hurtigt fanger en håndfuld fisk til middagsbordet, siger Niels Lagergaard Pedersen og
fortsætter:
- Der er ingen begrænsninger på hornfisk - hverken i antal eller længde. Så det er
fiskeri, hvor man ikke skal tænke så meget
over regler - andet end at man lige skal have

sit fisketegn og have styr på, hvilke områder
man må fiske i.

Hurtig gevinst
Iført waders bevæger vi os ud i Isefjorden,
indtil det rolige vand når os til midt på lårene. Niels har sat et helt almindeligt blink
på sin stang, mens jeg fisker med bobleflåd
og sildestykker sat på en lille trekrog. Polaroid-solbrillerne gør, at vi tydeligt kan se
havbunden, der veksler mellem sandbund,
tangplanter og sten. Gode forhold for rejer
og småfisk - og dermed også for hornfisk.
Vi har da heller ikke været længe i vandet,
før det giver et ryk i Niels’ fiskestang, og der
lyder en plasken for enden af hans line. Ét
kast, og der er allerede bid. En flot hornfisk
bliver aflivet og båret på land.
I modsætning til andre fisk kan hornfiskene godt lide varme og solskin, og vi har her
ramt den helt rigtige dag. Flere gange ser vi
hornfisk tumle rundt i vandoverfladen, og
der er ingen tvivl om, at der er fisk i området.
Kort efter får jeg også bid. Man er slet ikke
tvivl, når man får en hornfisk på krogen. Den

vrider sig og kæmper for at slippe fri og er
på den måde en ret sjov fisk at hive ind. Dét,
kombineret med det lette fiskeri, har gjort
den til et yndet mål blandt begyndere og
ved fiskeri sammen med børn.
- Fiskeri efter hornfisk kræver ikke det store; en stang, et hjul og nogle blink. Vil man
også fiske med bobleflåd og sild på krogen,
kan man købe det. Man kan også købe silkekrog, hvor man tager den rigtige krog af
blinket og sætter en af de her silkesnore på.
Det er rigtig godt til børn, så de ikke får en
krog i fingeren, siger Niels.

Nemt at komme i gang
Han anbefaler i øvrigt at købe sit udstyr i
den lokale grejbutik frem for i supermarkeder eller på nettet. Lokalt kan de ofte hjælpe
med at finde det helt rigtige udstyr og fortælle, hvor der er godt at fiske i nærområdet.
- Nu er vi i starten af maj, hvor hornfiskene
hugger på stort set alt. Men fisker man med
blink, gælder det om at finde nogle i en
langstrakt form, som imiterer en tobis - altså
i sølv og blå nuancer. Sildestykker og flåd er
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Fiskeguide Niels Lagergaard
Pedersen har kroget en hornfisk.
Fotos: Allan Nørregaard
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KYNDBY HUSE
Niels Lagergaard Pedersen og
OPLEVs udsendte.

Her er der rigget til med et blink
med silkesnor i stedet for krog
for enden.
Hornfiskens lange, smalle mund kan
gøre den svær at kroge. Løsningen er
små trekroge - eller silkesnor, som
sidder fast i de savtakkede tænder.

Niels Lagergaard
Pedersen

• 51 år
• Uddannet biolog
• Certificeret fiskeguide
• Projektleder i Fishing Zealand
• Stifter og ejer af Fishing Guide
Denmark, hvor han arrangerer ture,
afholder kurser, foredrag mm.
• Læs mere på
	 www.fishingguidedenmark.dk

Fisker man med bobleflåd er trekantede,
aflange stykker klippet eller skåret af en sildefilet den oplagte madding.

som regel en vinder - også for dem, der ikke
er så erfarne i at kaste med blink. Her kan
man sænke skuldrene, og så er det hyggeligt at stå eller sidde og kigge ud på flådet
- især hvis man har familien med, så alle kan
tage del i glæderne. Og senere maj, hvor
hornfiskene godt kan blive lidt irritable, er
sildene gode til at overliste dem, fortæller
Niels.
Bliver man bidt af fiskeriet fra moler og
havne, er waders en naturlig opgradering af
éns udstyr. Ikke kun for at optimere fiskeriet,
men også for at komme endnu tættere på
naturen. Og det giver bare en anden oplevelse at stå i selvsamme vand, som man
fanger sine fisk i.
Som vi står der ude i fjorden, mens sollyset
reflekteres i vandet, handler det nu ikke kun
om fisk. Hyggesnak, udsigten, vandets rolige bevægelse - det hele spiller ind i forhold
til at gøre en fisketur til en god oplevelse
- med eller uden fangst. Og går man først
i gang med at fiske efter andre arter som
havørred, torsk og fladfisk, skal man også
være klar over, at der ligger mange nulture
og venter i horisonten.
Efterhånden trækker en gruppe skyer ind
over området, vinden tager en smule til, og

det virker som om, at hornfiskene - ligesom
solen - gemmer sig for en stund. Vi når dog
på knap et par timer at fange fire flotte fisk,
inden hverdagen igen kalder.

Hornfisk over det hele
Har man mod på selv at kaste sig over fiskeriet, er hornfisk et perfekt sted at starte. Det
er bare med at få anskaffet sig noget udstyr
og komme afsted.
- Uden waders skal man opsøge havne og
moler. Der er stort set ikke en havn eller en
mole i Danmark - og slet ikke på Sjælland hvor der ikke på et eller andet tidspunkt er
hornfisk, siger Niels.
- Et af de meget kendte steder er pynten
ved Kronborg, men også omkring Københavns Havn, i fjordene og på kysterne
omkring Sjælland er der masser af gode
steder. Der behøver ikke at være 10 meter
dybt - tværtimod. Vi går i dag og fisker på en
halv meter vand - og fiskene er nærmest lige
foran snuden på os. Så man skal ikke altid
helt ud for enden af molen for at fange fisk,
fastslår han.
Hornfiskene er her sommeren over, men
det er lige nu, at sæsonen er på sit højeste.
Knæk og bræk!

Sådan kommer du i gang

Niels Lagergaard Pedersenmed dagens første
fangst.

Det skal du bruge:
• En spinnestang på ca. 9 fod. Den er
god til både wade- og molefiskeri.
• Et hjul ca. i størrelse 2500.
• Blink på 15-20 gram.
• Kniv/lineklipper
• Tang
• Polaroidsolbriller
• Vil man fiske med flåd: Lav et simpelt
forfang med et bobleflåd, en lille trekrog størrelse 10-14 med et aflangt,
trekantet sildestykke skåret af filet.
Alternativt et hornfiskestykke fra turens første fisk fanget på blink.
• Wadefiskeri: Waders, wadejakke,
bælte, fangstring.
• Læs omfattende information om de
enkelte fiskespots rundt omkring i
Danmark på https://fishingindenmark.info/ eller download appen
»Fishing in Denmark«

