
Samsø, september 2012 

 

Torsdag morgen ringer vækkeuret lidt før kl. 4. Jeg har aftalt med Jacob at vi kører kl. 4.30, da jeg har været 

lidt for ”kvik” og booket færgen til Samsø kl. 6.50. 

Hvad pokker, så får vi jo bare mere fisketid var konklusionen. De andre, Knudsen, Torben og Paw, tager 

færgen et par timer senere, dvs. Paw har ringet, at der går yderligere et par timer før han tager færgen over 

til fods. 

Det giver Jacob og jeg tid til at fiske ved Mårup havn. Vi fisker i en frisk til hård vind fra sydvestlig retning, 

hvor vi til trods for lidt kamp med tang i starten hurtigt kommer til et stræk med klart vand. Det stinker af 

fisk og der går da heller ikke længe før Jacob har de første små følgere efter blinket. Vi passerer hinanden, 

jeg fisker længere nordpå og Jacob fisker tilbage mod havnen. Jeg ser også følgerne jage fluen i 

brændingen, men får ikke yderligere kontakt til dem. Jacob har på vejen tilbage genudsat en blank fisk, som 

vurderes til at være lidt for slank. 

 

Knudsen og Torben er nu landet på øen, de kører til det lille hus i Ballen, som Knudsen har lejet gennem sin 

arbejdsplads, det ligger rigtig fint ned til vandet lige syd for Ballen havn.  Da næste færge ankommer, har 

den Paw med. Vi mødes alle omkring middagstid i huset, Jacob og jeg kan berette om lidt fisk ved Mårup, så 

starten på turen er perfekt for vores vedkommende. De andre har kigget lidt på strækket ved kysten syd for 

Ballen, så vi vælger alle at give det en chance. Knudsen har hurtigt kontakt til en undermåler, vi andre ser 

eller mærker ikke noget til fisk.  

Jacob og jeg vælger at fortrække, efter en god vandretur langs kysten. Vi pakker stængerne i bilen og kører 

sydpå til Vesborg Fyr. Kysten hernede oser som resten af den sydlige og vestlige kyst på Samsø, af stor-fisk. 

Jacob går mod øst rundt om pynten ved fyret, jeg fisker nedenfor og mod vest. Af erfaring fra sidste år, 

vælger jeg at fiske bombarda og pattegris. Der går ikke længe, så ser jeg skyggen følge fluen helt ind til 

stangspidsen, jeg lader fluen hænge i vandet og ser fisken tage den i et hårdt drej. Kampen er kort men 

intens da fisken er mere i luften end i vandet og jeg lander min første fisk på turen. En god blankfisk på 

1,4kg og lige omkring de 50cm. Yderligere en fisk bliver landet, og genudsat inden vi drager mod huset. 



 

Fredag har meteorologerne lovet regn, masser af regn… Det holder stik, blæst og regn er dagens cocktail. 

Heldigvis er de fleste af os klædt godt på, så en dags regn giver kun lidt fugtige ærmer fra de hævede arme. 

Knudsen må dog realisere, at den gode Scierra vadejakke nok har set bedre dage. 

Vi fordeler os på øen op ad formiddagen, Paw, Michael og Torben kører til det nordligste punkt for at finde 

mest muligt læ for den barske søndenvind, de har alle kontakt til flere fisk, dog er de fleste små men 

strækket ved Issehoved får konstant tankerne i retning af den store blankfisk man ved trækker rundt 

derude. 

Jacob og jeg vælger strækket ved Møgelskår, her kæmper vi med den barske vind som konstant trækker 

vores flet line ud i store buer. De store woblere bliver monteret, da vi praktisk taget ingen kontakt har til 

fluen for enden af bombarda flådet. Vi fisker lidt frem og tilbage langs kysten, mens vi forsøger at tro på at 

dette fiskeri kan give afkast. Jacob ender ved en lille pynt, hvor et rev gør at bølgerne brækker 20-30 meter 

ude, nogle skrå kast sådan let medvinds giver en god længde på kastet og bingo, Jacob har fast fisk, den er 

god men der går desværre ikke længe før den får sig rusket af. Jeg er nået hen til Jacob og vi snakker lidt om 

at fiskene måske går herinde, hvor bølgerne er en anelse mindre dominante. Jeg går yderligere 50 meter 

videre for at fiske inde i denne lille bugt. Få kast senere mærker jeg en fisk tage wobleren helt ude i kastet 

langs et tangbælte som svagt skimtes. Den er god, ingen tvivl om den holder målet. Der er dog ikke meget 

kamp i den, så selvom Jacob og jeg umiddelbart efter landingen, er enige om at det nok ikke er samme fisk 

som Jacob havde fat i kort forinden, så tænker jeg i dag, at det har det nu nok været. Primært fordi, vi ser 

eller mærker ikke yderligere til fisk på pladsen, til trods for en ihærdig indsats den næste times tid. 



 

Vi trænger til lidt medvind og roligt fiskevand, så vi kører til den modsatte side af øen. Langøre er en lille 

tange med dybe render for enden, vi giver det en chance og Jacob spotter da også små følgere men troen 

på at det holder fisk for alvor, er ikke rigtigt til stede, så vi kører videre sydpå. 

Besser Rev holdte sidste år fisk, så vi kører af sted mod revet. Vi håber at vandet er fiskbart til trods for den 

kraftige vind. Med bombarda er fiskeriet muligt på sydsiden i dønningerne, selvom der er en del skidt i 

vandet, så hænger det sjældent fast på fluen. Jeg fisker næsten hele vejen ud til albuen langs syd siden. 

Jacob er lidt forsinket, der skal ny line på hjulet. Da han er kommet et stykke ud, vælger han at gå ind på 

indersiden af den lange tange, for at fiske i Staun fjord i stedet. Jeg ser ham fiske skiftevis yderside og 

inderside på vej ud mod mig, da han nærmer sig mig er jeg så småt på vej tilbage mod ham, jeg har intet 

mærket på ydersiden hele vejen ud. Jacob kan dog berette om adskillige undermålere på indersiden i selve 

fjorden. Det skal da have en chance tænker jeg, og vi følges med god afstand ind mod P-pladsen langs 

indersiden af revet. Da vi når et stykke ind, stopper vi og fisker området godt af. Det resulterer i flere små 

fisk og også store tykke hornfisk byder sig til. Jacob fisker kyst nært, så jeg vælger at vade længere ud og 

fiske parallelt med kysten. Jeg kan se en stor tangbusk 30 meter skråt ud for mig, som jeg får lagt et perfekt 

kast ud til, fluen vipper præcis ind så den daler ned ved buskene, 5 omgange på hjulet og fluen bliver taget 

hårdt og brutalt. Det er en god fisk som tager adskillige luft ture på vejen ind. Jeg vælger at lade den følge 

mig de 50 meter ind til stranden, hvor den bliver kanet på land. Det er en dejlig tyk fisk på 54 cm og 1,7kg, 

som kommer med hjem for at gøre min fisk fra dagen før, selskab i fryseren. Jacob fanger og genudsætter 

flere fisk som holder målene, men vælger at genudsætte dem alle. Vi fisker videre, men er efterhånden ved 

at være godt nedkølede af den megen regn og blæst. Så selvom Formanden, Knudsen og Paw kort forinden 

har sluttet sig til os på pladsen, vælger vi at køre hjem til huset og klargøre aftensmaden. 



 

 

Denne aften bliver der hængt tøj til tørre alle de steder man kan komme afsted med det.  

Lørdag morgen starter Jacob og jeg hvor vi slap dagen før. Vinden har lagt sig en smule og er drejet mere 

om i vest. Regnen er gået fra dagsregn til spredte byger.  

Vi er kørt til Besser Rev og jeg giver den en chance på sydsiden igen. Jacob starter helt inde i bunden af 

fjorden. Jeg mærker ikke til fisk på ydersiden, men Jacob har igen kontakt på indersiden med både hornfisk 

og små ørreder. Vi giver stykket en chance nogle timer, men mærker ikke meget til fisk med størrelse på. Så 

efter nogle timer vælger vi at køre sydpå mod fyret, som vi besøgte om torsdagen. 

Jacob fisker vestpå og jeg vælger at fiske ind i bugten på østsiden af fyret. Vandet er roligt hernede og der 

er god læ for den kraftige vestenvind. Jeg ser en fisk springe en kastelængde ude, men jeg mærker ingen 

kontakt på noget tidspunkt. Så jeg vælger efter noget tid, at gå tilbage mod Jacob som fisker i området hvor 

vi før har haft kontakt til fisk. Jeg mærker hurtigt en del kontakter på fluen, hver gang fluen passerer det 

samme sted har jeg små hug, som jeg umiddelbart tolker til at være små hornfisk.  Først da en af fiskene 

bliver hængende på fluen og jeg får den ind til mig, ser jeg at det er små Sej som har valgt at hygge sig i 

tangbuskene med at plukke rejer. Derfor synes de selvfølgelig min pattegris var fantastisk, hver gang den 

passerede. Efter en lille times fiskeri kommer der pludselig lidt fisk forbi. Jeg har i 2 kast fast fisk og kan 

genudsætte en fornuftig, men lidt slank 50 centimeters fisk samt en undermåler. Herefter forsvinder 

fiskene igen. 

 



 

Vi ringer til de andre 3, som kan berette at Knudsen har fanget en stor fisk på over 3,5kg. Længere mod øst 

på sydkysten. Sådan! Endelig en fisk med god størrelse, den har taget wobleren helt ude i kastet på dybere 

vand og har givet Michael en god fight inden landingen på den stenede kyst.  

Da vi ikke har mærket så meget til fiskene i en tid på strækket ved fyret, vælger vi at køre længere østpå, 

for at fiske syd for Brattingborg. Det er utrolig trist at det ikke er lovligt at køre bil gennem skoven ned til 

kysten, det gør det desværre til en ekstra lang vandretur. Hvad det skyldes er nok svært at sige, men der 

har nok gennem tiden været regler som er blevet overtrådt og dermed har man lukket for offentlig trafik. 

Nuvel, vi kommer ned til kysten og begynder fiskeriet. Jacob starter ud hvor vejen ender, jeg går lidt 

længere hen og starter her. Første kast følger en fisk med ind, jeg tænker det her bliver godt! Næste kast, 

fast fisk. Det blev godt! Den holder målet men ryger retur i baljen. Jeg har yderligere en følger kort efter, 

men ser så faktisk ikke meget mere til fisk mens jeg går ud mod det sydøstligste hjørne af Samsø. Jacob 

følger efter og efter en tid kommer Torben, Paw og Michael også til pladsen. Solen er på vej ned og vi fisker 

nok mere af vane end af lyst. Snakken går og vi nyder de sidste solstråler. 

På vej tilbage til bilen og til huset, for at nyde endnu et af Michaels dejlige aften måltider, bliver vi alle enige 

om, at Samsø er en ø vi vender tilbage til, formentlig igen og igen og igen……. 

Tak for turen til Samsø, Michael, Paw, Torben og Jacob. 

/Bo. 


