
  Lørdag den 6 April var jeg og Fin en Tur i Haderslev fjord. 

 

Vi startede med at fiske på nord siden på det yderste af fjorden små krusninger på overfladen, hele vejen rundt 

om spidsen nok cirka en km vand fisket af med tre forskellige fluer, jeg med en stor pink pattegris og en lille 

juletræ`s flue som ophænger, Fin med sin egen variant af en reje flue, som der også var et hug på. 

Nu ville vi have en kop kaffe og vi snakkede med en spinde fisker som havde en mindre blank ude på spidsen og 

en følger, nu mens vi fik kaffe så vi fisk slå i overfladen inde på lavt vand i en bugt vi fiskede og jeg fangede også 

en lille Havørred og havde et hug mere, men vi kunne godt se at det var en flok kun af små fisk så vi blev enige om 

at køre videre nu over på syd siden, her kom vi samtidig med en tysker og han kom først ned til pladsen ved noget 

rørskov og det var heller ikke længde før han hade fast fisk, men igen en under måler, vi gik til den anden side ind 

i bugten men vi kunne efter en 7/8 meter ikke kaste ud over alle de alger, så vi skiftede plads igen helt ud på syd 

spidsen hvor der er en stor flad sand banke og når man går langt nok ud fisker man ud over et stort område med 

åle græs, på vejen ud så vi masser af børste orme som svømmede tæt på bunden og da vi kom ud over knæ dybt 

vand var det ikke varmet nok op af solen. 

Vi fiskede alt i alt omkring syv timer med at par små pauser, den store finder vi sikkert næste gang, men en rigtig 

dejlig dag ved fjorden syd på, solen så vi også midt på dagen og rimelig med vind. 

 

Fin Jacobsen & Michael Hansen. 

 

  

  


