
Læs	  Ove	  Nørgaards	  historie	  om	  en	  laks	  fanget	  den	  29/5:	  
 
I	  må	  nøjes	  med	  en	  beskrivelse	  af	  fisken	  og	  en	  beretning	  om	  fangsten,	  for	  desværre	  er	  kvaliteten	  af	  de	  3	  
fotos	  jeg	  har	  af	  den	  af	  så	  dårlig	  kvalitet	  at	  de	  ikke	  egner	  sig	  til	  offentliggørelse. 
 
Hanlaks	  på	  4,2	  kg	  og	  72	  cm.	  Fanget	  i	  det	  store	  U-‐formede	  sving	  lidt	  vest	  for	  parkeringspladsen	  i	  skoven	  ved	  
Skodborghus	  den	  29.	  maj,	  cirka	  klokken	  14. Den	  huggede	  på	  en	  rød	  Vibrax	  spinner	  str.	  2,	  og	  jeg	  kastede	  til	  
den	  to	  gange.	  Første	  kast	  mærkede	  jeg	  bare	  et	  tungt	  træk/slag.	  Jeg	  var	  så	  heldig	  (dygtig?)	  at	  jeg	  kunne	  
kaste	  nøjagtig	  samme	  sted	  igen,	  og	  efter	  et	  par	  meters	  spin	  huggede	  den	  for	  alvor.  
Nu	  var	  det	  sådan	  at	  jeg	  var	  taget	  til	  åen	  med	  min	  lille	  Berkley	  Phazer	  spinnestang,	  monteret	  med	  et	  
passende	  Okuma	  hjul,	  hvorpå	  der	  sidder	  en	  0.12	  mm	  fletline.	  Det	  er	  mit	  favoritsæt	  til	  vores	  del	  af	  
Kongeåen.	  Man	  kan	  kaste	  super	  nøjagtig,	  og	  det	  giver	  god	  spænding,	  når	  de	  mellemstore	  bækørreder	  
snupper	  spinneren.  
Men	  til	  denne	  her	  vildbasse	  var	  det	  noget	  underdimensioneret,	  så	  jeg	  måtte	  lade	  fisken	  bestemme	  farten.	  
Og	  derfor	  tog	  fighten	  unødvendig	  lang	  tid.	  Efter	  noget	  der	  lignede	  et	  kvarter,	  måske	  tyve	  minutter,	  kunne	  
jeg	  håndlande	  fisken	  -‐	  min	  medbragte	  ketcher	  var	  for	  lille	  -‐	  ved	  forsigtig	  at	  trække	  den	  op	  i	  græsset	  med	  et	  
solidt	  tag	  i	  halen	  på	  den.  
Egentlig	  ville	  jeg	  have	  genudsat	  den,	  da	  jeg	  ikke	  var	  100	  %	  sikker	  på	  de	  gældende	  lakse	  regler	  for	  vores	  
vande.	  Men	  det	  lykkedes	  mig	  ikke	  at	  få	  liv	  i	  den	  igen,	  og	  jeg	  besluttede	  at	  tage	  den	  med	  hjem.  
Umiddelbart	  var	  jeg	  ikke	  i	  tvivl	  på	  at	  det	  var	  en	  laks	  jeg	  havde	  fanget,	  jeg	  har	  da	  gennem	  karrieren	  fanget	  et	  
par	  havørreder.	  Men	  jeg	  kontrollerede	  da	  lige	  de	  almindeligste	  kendetegn: 

• Kæbekrog	  -‐	  han. 
• Smal	  halerod	  -‐	  jeg	  håndlandede	  den	  i	  halen	  uden	  problemer 
• 11	  -‐	  12	  skæl	  fra	  arret	  fra	  fedt	  finnen	  til	  midterlinien 
• Øje	  og	  kæbe	  på	  linie 
• V-‐formet	  hale	  finne 

Det	  eneste	  der	  ikke	  var	  helt	  typisk	  var	  at	  pletterne	  nogle	  steder	  nåede	  lidt	  under	  midterlinien,	  og	  så	  burde	  
den	  måske	  have	  vejet	  lidt	  mere.  
Allerede	  om	  søndagen	  var	  jeg	  ved	  åen	  igen,	  samme	  sted	  og	  denne	  gang	  med	  lidt	  kraftigere	  grej.	  Jeg	  stod	  og	  
fiskede	  i	  et	  af	  de	  store	  sving	  øst	  for	  parkeringspladsen,	  da	  der	  blev	  en	  del	  uro	  i	  vandet	  et	  godt	  stykke	  nede	  
af	  åen	  til	  venstre	  for	  mig,	  og	  en	  stor	  bølge	  kom	  op	  i	  mod	  mig	  midt	  ude	  i	  åen.	  3	  -‐	  4	  meter	  fra	  hvor	  jeg	  stod	  
holdt	  bølgen	  op.	  Jeg	  gik	  derhen	  og	  kastede	  min	  røde	  Vibrax	  ud	  cirka	  der	  hvor	  bølgen	  var	  stoppet,	  og	  
minsandten	  om	  ikke	  fisken	  huggede.	  Et	  langt	  sejt	  træk	  og	  nogle	  voldsomme	  rusk	  nede	  i	  dybet,	  og	  så	  var	  den	  
væk.	  Jeg	  nåede	  lige	  at	  se	  siden	  af	  den	  blinke	  til	  mig,	  inden	  den	  ruskede	  sig	  fri.	  Om	  det	  var	  laks	  eller	  ørred	  
ved	  jeg	  ikke,	  men	  jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  at	  den	  var	  næsten	  dobbelt	  så	  stor	  som	  torsdagens	  fisk.	  Jeg	  fiskede	  
selvfølgelig	  efter	  den	  igen,	  men	  den	  var	  væk.  
Så,	  jo	  der	  er	  fisk	  i	  vores	  vande	  og	  sikkert	  endnu	  mange	  gode	  oplevelser	  i	  vente.  
 
Med	  venlig	  hilsen  
Ove.  
 
PS.	  Jeg	  har	  lige	  købt	  en	  ny	  mobil	  telefon	  med	  et	  super	  godt	  kamera.	  Så	  næste	  gang	  får	  I	  gode	  billeder	  


