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Dette er den sandfærdige historie… om endnu en Bornholmer tur, hvor 

deltagerne er Store Niels, Henning, Knudsen og undertegnede. Jeg 

tror det er 14. år i træk vi er sammen af sted. Niels har dog vist 

nok været fraværende et enkelt år (noget med børn…) 

Nå, men det er langt om længe blevet uge 17 og vi har alle set frem 

til denne uge, der altid byder på spændende fiskeri og hyggeligt 

samvær. Knudsen må dog vente hjemme pga. begravelse idet Anders, 

hans far, døde i tirsdags. Anders var selv en ivrig lystfisker med 

mange havørreder og Laks på samvittigheden, men helbredet havde 

været skidt de sidste år, så det blev ikke rigtig til mere fiskeri. 

 

Vi andre havde således et lille forspring inden Knudsens ankomst 

den følgende dag. Vi lagde ud ved Bavnodde og Niels skulle blot 

kaste 2 gange – så er der fast fisk… Det var en ”blank men slank” – 

altså en nedgænger fra vinterens gydefærd. De er typisk blevet fine 

blanke midt i april, men der er altså ikke meget sul på kroppen og 

spiseværdien er forholdsvis lav – så vi sætter dem som hovedregel 

ud igen. 

Der var godt gang i fiskeriet, men de fleste var i kategorien 

”blank men slank”. Niels fik 3 – 1 på bobleflåd og flue og 2 på 

wobler - Henning fik 1 og mistede en, der sprang linen. Jeg selv 

fik også 3 stk. på hhv. Bornholmerpilen og Gladsax wobler. Den 

største – også en ”blank men slank” – blev fightet med knækket 

håndtag. 

 

Jeg var i gang med at testfiske et hjul fra firmaet Outdoorworld 

ApS – et Predator MG 4000-11, hvor håndtaget altså knækkede nærmest 

i selve tilslaget. Jeg har siden naturligvis meldt det tilbage og 

tilbudt at sende den defekte del ind, så de har muligheden for at 

analyse og forbedre enten materiale, konstruktion, proces eller 

hvad der nu er galt – men ak, jeg har intet hørt fra firmaet. 

Useriøst… så jeg er færdig med at teste for dem – og heldigvis 

havde jeg da også min Shimano Twinpower med i tasken. 

 

 
 

Herover en typisk ”blank men slank”, der ryger tilbage i baljen… 

 



Vi sluttede fiskeriet ved 22.30 for at komme hjem til sommerhuset 

og til en god lang nats søvn. 

 

 
 

En solnedgang ved Bavnodde bliver man aldrig træt af. 

 

Vi var derfor veludhvilede (måske ikke hel sandfærdig) da vækkeuret 

bimlede kl. 03.15 søndag morgen. Men op kom vi da, og satte kurs 

mod Salene. 

 

Men uden mad og drikke duer helten 

ikke, så Henning lægger lige ud med 

et par håndmadder inden fiskeriet 

påbegyndes. 

 

Vi fisker ca. 4 timer og Niels får 

atter 3 fisk på land. Denne gang 2 

på wobler og 1 på bobleflåd og 

flue. Henning fik en enkelt og jeg 

måtte nøjes med frisk luft. Alle 

fiskene har hidtil været i 

kategorien ”blank men slank”. Vi 

venter således på den helt store 

overspringer – måske kommer den, 

når Knudsen kommer med på holdet. 

 

Vi holder siesta hjemme i 

sommerhuset, hvor Niels brokker sig 

lidt over at han har knækket et 

stykke af den ene kindtand. Tanden 

er således blevet skarp og flænser 

hans tunge og kind. Hvad gør man 

så?  Jo, man låner da bare Hennings 

krogskærper og sliber tanden til… 

(det skal dog siges, at Niels et 

par dage senere var inde hos en 

tandlæge i Rønne for at få den 

sidste finish på plads…) 

 

Ved 14.30 tiden henter vi Knudsen i Lufthavnen og hjemme på 

terrassen nydes en kølig pilsner i højt solskin og en let 



nordøstlig brise. Og efter en gang boller i karry går turen endnu 

en gang til Bavnodde. Der er store forventninger og Knudsen har da 

også en ”slæde” på i andet kast. 

 

Uheldigvis vrider den sig af krogen og vi ser den aldrig – MEN DEN 

VAR ENORM – efter Knudsens eget udsagn. Vi betvivler det 

naturligvis ikke  :-) 

 

Blink, woblere og bobleflåd og flue – alt prøves, men der sker ikke 

det helt store mere denne aften. Det skal måske nævnes at Knudsen 

har et par lidt tvivlsomme tilbud og vi ser da også et par fisk i 

overfladen. 

 

 

 

Det er blevet mandag morgen (eller nat…) Endnu en gang må man kl. 

03.15 forlade dynen og sætte kurs mod Salene. Salene har mange 

gange tidligere givet ret så pæne overspringer en tidlig 

morgenstund. 

Niels, Knudsen og undertegnede går ud mod Hestestenen til højre for 

Bobbeå. Knudsen får ret hurtigt et par pæne stegetorsk – på måske 

1½ kilogram. De genudsættes dog, da vi jo regne med senere at 

skulle slæbe på en stor blank fedtfinne fisk… men ak, trods ihærdig 

søgen, har vi ikke det fornødne held denne morgen. Vi traver 

tilbage og om til Henning, der satsede på ”den flækkede” – altså 

til venstre for Bobbeå. 

Henning havde mistet en ca. 2 kilos og havde haft yderlige tilbud. 

 

Det er som om at der pludselig er blevet noget langt mellem 

ørrederne – selv aftenturen til Bavnodde ender uden fisk på land, 

selvom Niels har et godt tilbud. 

 

 
 

Knudsen sidder ved Bavnodde og spejder efter enhver unormal 

bevægelse i vandoverfladen… 



 

Men det er lidt stille og vi beslutter os derfor til at skifte 

taktik og tager en morgen skraber til kl. 7.00 tirsdag morgen. Vi 

prøver også noget lidt utraditionelt, idet vi tager på Hammeren. 

Der er en ret kraftig sidevind, men der er sandelig også fisk. Vi 

ser flere og Knudsen får endelig en på land – desværre atter en 

blank men slank”, der ryger tilbage i baljen… 

 

Vi fortsætter til Vang og jeg begiver mig ud på den store vandretur 

– helt ud til højre. Jeg mister ude ved den store sten en flot 

blank fisk på måske 2½ kilo. Jeg kan ikke helt se i farten, om det 

er en overspringer, da det går meget hurtigt – væk er den i hvert 

fald. 

 

 
 

Vang – længst ude til højre, hvilket kræver gode ben at spadsere 

derud. 

 

Endnu længere ude får jeg et godt hug ude i kastet – men da fisken 

ikke springer af vandet er jeg næsten klar over, at det ikke er en 

overspringer. Det viser sig da også at det er en blank men slank” 

på ca. 60 cm. 

 

Tilbage til de andre, der fisker inde ved dyrehegnet, får vi samlet 

brænde til et bål og får ristet de medbragte pølser og brød. De har 

ikke kunnet berette om fisk – men derimod om en snog, der lå og 

solede sig i græsset. 

 

Aftenfiskeriet foregår ved Lufthavnen, hvor vi ser lidt fisk, men 

den store overspringer lader vente på sig… 



 

Jeg havde de sidste par dage forsøgt at overtale de andre til at 

tage med ud til et sted vi ikke har været før – Raghammer. Der er 

et pænt stykke at gå, så det var de ikke så meget for. Det skal 

måske også nævnes, at de andre deltagere er betydeligt ældre end 

undertegnede. 

 

Men efter en god nats søvn, er de alligevel friske på en tur til 

Raghammer onsdag formiddag. Det viser sig faktisk at være et 

vældigt fint sted. En meget markant odde, med et rev, der går et 

pænt stykke ud. Det er således vadefiskeri på selve odden. Til 

venstre bliver det lidt dybere inde ved land og Vadning er ikke 

nødvendig. Til højre for odden, bliver det mere badestrandsagtig og 

lidt mere kedeligt. 

Fisk er der masser af – men de er meget selektive. De tager stort 

set kun flue, så Niels får ikke mindre end 5 på land, Knudsen 2 og 

Henning en enkelt (dog på wobler). Jeg videofilmer og fanger 

intet…(læs = fiskede som en gal med Gladsax wobleren, men havde 

ikke et eneste hug). Fiskene er som vi har set de andre dage 

”blanke men slanke”. 

 

Vi må lidt over middag hjemad, idet vi har aftalt den store grill 

eftermiddag med det andet hold, der bor i sommerhus ved siden af 

os. Det er Søren Møllenberg, Niels-Richard og et par unge Thyboere, 

der også er på Bornholmertur. 

Der er virkelig lagt kød på grillen. Ca. 450 gram kalkunsteg 

spækket med bacon pr. mand, så ingen går sultne fra borde… 

 

Det er nu blevet torsdag den 24. april og næstsidste fiskedag – nu 

skal det snart være… Vi kører til Hønseriet, hvor jeg får en flot 

blank fiks på ca. 55 cm. Helt ude i kastet. Jeg nænner ikke at slå 

den ihjel og den kommer retur. 

Lidt senere får jeg, hvad jeg tror, mit livs fisk – noget MEGET 

TUNGT har taget mit blink… Det ligesom’ kører rundt derude og jeg 

slider og slæber får at få det nærmere mod land – jeg råber vist i 

vildskab også til de andre, at der er ”storslæde” på… Der går dog 

ikke længe inden pulsen atter kommer ned – mit blink har hægtet sig 

i et gran, der flyder rundt i vandet. Det er på størrelse med et 

halvt fodbold mål, og gav altså en spændende men lidt anderledes 

fight ;-) 

 

Aftentrækket skulle prøves ved Raghammer! Nu var der slet ingen 

snak om, at der var langt at gå – de lidt ældre medfiskere nærmest 

småløb derud for at få de bedste pladser at stå på… 

 

Jeg selv skulle endelig prøve det der bobleflådsfiskeri. Jeg har 

aldrig før prøvet at fange noget på det, men da de andre havde 

succes den anden dag, så må man vel overgive sig – og hva’ hulen – 

det virkede skam. Jeg havde blot kastet et par gange, da den første 

sidder der. En bette fin blank fisk på ca. 45 cm., og så går det 

ellers slag i slag. Der er mange fisk og vi skiftes til at have 

fisk på. Knudsen lander 5½ (den ½ mistes, da han fumler lidt med 

det lange forfang). Da mørket nærmer sig, vil de dog også tage 

kongetobisen, så Niels har 3 på land samme aften. Henning måtte dog 

ude til venstre nøjes med hug uden at få dem på land. Jeg må sige, 

at jeg var ret fascineret af at fiske med bobleflåd og flue. Der er 



en lidt anden intens fornemmelse, idet man har en utrolig kontakt 

og mærker det mindste pilleri, hvor et spinstop efterfulgt af et 

par hurtige omdrejninger på hjulet, ofte giver et mere kontant hug. 

Dog mistes en del fisk, men sjovt, det er det. 

 

Det er blevet fredag den 25. april og sidste fiskedag. Så vi står 

tidligt op og vil prøve morgenfiskeriet ved Bavnodde. Vi er der ved 

6 tiden og de andre er begyndt at fiske, da jeg kommer ned til 

stranden. 

Jeg får monteret en 27 gram. olivengrøn Gladsax wobler – mit 

favoritagn – og efter blot 5-10 kast bliver linen brutalt flået af 

hjulet. Jeg havde fisket meget koncentreret – lange udkast, hurtige 

omgange på hjulet vekslet med spinstop – jeg var supertændt, og et 

helt ufatteligt held, gør at en overspringer af de helt store, 

netop svømmer rundt i samme område og lader sig narre af Gladsax 

woblerens opførsel. 

Fisken er fuldstændig vil og springer ud af vandet mindst 10 gange 

– for hulen, den er stor. Den holdes meget hårdt, hvilket jo ikke 

ligefrem får den til at springe mindre, men jeg kan altså ikke li’ 

at tage for let på det… Efter nogen sejtrækkeri, er den ved at være 

så mør, at den er til at få ind ad mod land. 

Den skal selvfølgelig om bag en større sten og såmænd også svømme 

ind i noget blæretang -  men jeg slipper med skrækken og kan 

efterhånden tage bomuldshandsken på. Jeg får kanet så langt ind, så 

den ligger foran mig på noget blæretang, hvor jeg kan få fat i den 

med et fast greb om halen – først der går det op for mig, hvor stor 

den i virkeligheden er – det er jo en megafed overspringer – mit 

livs havørred på kysten til dato – og så her på den sidste 

fiskedag. Jeg er lykkelig som aldrig før og ved knapt hvilket ben 

jeg skal stå på. 

 

Herunder lidt pralebilleder… 

 



 
 

 
 



 
 



 



 

Op ad formiddagen får vi den målt og vejet hos Sportdres i Rønne. 

Tallene siger 75 cm. lang, 6,5 kilogram, 50 cm. om bugen og en 

imponerende konditionsfaktor på hele 1,54. 

 

Hjemme i hytten bliver den endnu senere kontrolvejet på klubben 

digitale vægt, der siger 6,45 kilogram. 

 

Man får helt lyst til at bryde ud i sang… Bornholm, Bornholm, 

Bornholm – du er den skønneste ferieø… 

 

Og så håbe, at vi atter må vende tilbage til denne skønne ø. Om det 

bliver næste år for mit vedkommende, er meget usikker, da jeg 

sammen med fruen har besluttet at rykke teltpælene op og flytte til 

Irland – en anden grøn ø, hvor der også er fine muligheder for 

fiskeri… 

 

Tak til Store Niels, Knudsen og Henning for mange skønne ture til 

Bornholm. 

 


