
Bornholm 1994. 
Dette er en beretning om et fiskeri der fremfor alt kræver 

alsidighed. Af såvel fiskere som grej 

Der blev holdt møder, set videoer, med sidste års tur friskt i 

hukommelsen, var det overhovedet ikke svært at sætte sig i 

den rigtige stemning. 

Bornholm er malerisk, charmerende med sine små havne på 

vestkysten, her har folk engang levet af fiskeriet i er samfund 

på omkring 10 husstande, den 11. husstand var som regel et 

røgeri, så fiskene kunne konserveres og dermed fragtes til 

byerne hvor de kunne sælges. 

Der er smukke gamle byer som Allinge/Sandvig, Svaneke og mange andre. Med til at satte tingene i relief er 

at vi rent faktisk bor privat, hos Lene, i et hus der er ca. 200 år gammelt, vores Bornholm ture ville ikke 

være det samme, hvis vi havde boet i en trykimprægneret trækasse fra Dan Sommer. 

Skærtorsdag tilbringes på overfyldte Færger og veje, så vi er lidt flade, da vi ankommer i Gerts signalgule 

Kadett. Lene har lavet pandekager, Gunnar fortæller lidt om fiskeriet medens pandekagerne forsvinder som 

dug for solen, vi pakker ud og kommer til køjs. 

Langfredag: Turen starter kl. 3, mit medbragte søvnunderskud, en råbene og hærgende flok fulderikker 

samt en torsk i en Corolla TwinCamder ligger og kører smart nede på havnen, gjorde at jeg dårligt havde 

lukket øjnene da vækkeuret ringede. Sagt i korthed jeg blev liggende i min sovepose medens de andre tog 

morgenfiskeriet. Gunnar mister en fisk på 3Kg. 

Op ad formiddagen tog jeg fiskeriet mellem havnene i Allinge. En jolle gynger der ude i bølgerne, det er en 

af de lokale der har sat lakse bundkroge og i jollens bund ligger tre flotte Laks mellem 4 og 7 kilo. 

Poul Månsson er på havnen han er gammel lakse fisker, men tilbringer sit otium med at gore livet farligt for 

torsk og ørred omkring Allinge, man kalder ham sutskofisker thi han får aldrig våde støvler. 

Efter frokost er jeg med på holdet efter en mængde mobning. Noget med at solopgangen var så ufattelig 

smuk og om vi vil have dig med, nu er vi jo lige kommet så godt i gang uden. 

Efter middagen tager vi over på rulle stene hvor Henning og Gunnar havde gode oplevelser, Henning 

genudsatte en mørk fisk på 55 cm og Gunnar gør det igen taber en pæn fisk på 3 kg. 

Selv har jeg et klassehug på æ mindemands rød/gule Wobbler 33. 

Vinden er skrå ind på kysten og tager til, hvorfor vi flytter til Klippe kysten på den anden side af øen. 

Henning tager en blank ørred på 55 cm, vægten siger 1,7 kg. Niels Mister en fisk på 3- 3,5 kg. Med to fisk på 

land. Henning er dagens mand, 

Niels er kok i dag, der står stuvet hvidløg på menuen, Niels har lavet rigeligt, og da gryderne går rundt for 3. 

gang, er der ingen der kan få et fed mere ned. P.S. Det smagte fantastisk, dette er ikke en lille hvid-løgn.  

Lørdag: Vi starter på klipperne hvor vi slap, men vejret er simpelthen for pænt, vandet for roligt, og klart.  

Selv om at vi har af fisket store strækninger, er oddsene for meget på fiskenes side. Hvidløgs patruljen 



flytter til rulle stens kysten, hvor jeg indleder bade sæsonen i en 

brydende bølge. Niels kan kun ærge sig over at han ikke 

videofilmede min vandgang, men hans indre øje videofilmede, og i 

den verbale afspilning de andre får, er der tilført et par gode stunts. 

Rent faktisk er man rimeligt garderet i vaders, busserønne og 

handsker, i korte træk betyder vandgangen at jeg er våd til godt og 

vel albuerne og har fået lidt vand ind ved halsen. Vi flytter ned på 

sydkysten hvor Henning redder fiske æren med en fisk på 51 og 1,4. 

Gert indvier sit net ved landingen af fisken der er flot og fed. Senere 

tager Niels en fisk på 62 og 2,4 og senere igen mister han en der er 

endnu større. 

Søndag: My day, det hele starter ellers så pisse flot med at jeg 

konstaterer at mine waders hænger i Allinge, Jeg blev idømt den 

straf at skulle give Kvaje brød til hele slænget, hente waders, Niels 

glemte at stå ud af bilen så han får en gratis tur til Allinge med 

lukkede øjne. Tilbage på Sose er vi ellers klar Niels lander en fisk 

omkring et kilo der genudsættes. 

Gunnar og Gert tager en tur ind mod 

lufthavnen. Gert går oppe på land, og 

Gunnar går et stykke ude i brændingen. 

Gunnar vender tilbage og bander stygt 

over Ambassadør hjul, overløb og tabte 

fisk og meget vandet. Wobbleren er en 

Kongetobisen, jeg forsøger at gøre 

kunsten efter og knalder en måls ørred 

der genudsættes, agnen en 26 gr. 

mindemands wobbler i grøn/sølv. Lidt 

senere er der igen fast fisk, blank på 1,4 

lidt senere er den gal igen, her er der 

tale om lidt mere fisk der spræller i 

netmaskerne 1,9.  Kg. Fiskene ligges 

under noget fugtigt Tang ved base camp. 

Stykket gennemfiskes igen, jeg får en 

måls fisk og en magen til den største på 

ca. 2kg begge genudsættes. Henning 

tager en blank fisk på 2kg. Gunnar 

genudsætter 2 Alt i alt 9 fisk. 

Vi kører til Allinge, laver mad, hviler og renser hjul, mit Shimano Stradic er til rotterne efter turen i 

brændingen. Efter at have smurt hjulet går det rimeligt. 

Vi har fiskefeber og prøver Melsted, vi flytter senere ned til Hønseriet, men koncentrationen svigter efter 

14 timers fiskeri og en nat der ikke var længere end 4 timer.  

Mandag: Vi starter med at sove over vækkeuret har bippet en time, ingen har registreret det. Vi kommer i 

gang op ad dagen det vil sige kl. 7.15 på Bro rev hvor jeg må sande at mine stænger ligger i Allinge, vi burde 



ellers være velforsynede, men ingen har en ekstra stang med surt. Det blæser op og vi flytter til 

Svenskehavn. Jeg henter mine stænger og nogle af de andres mindre fatale forglemmelser. 

Vel tilbage flytter vi til en plads nær Svaneke. Bag et skær har jeg et hug fisken står med vidt spredte finner 

nede i vandet og ryster et par gange med hovedet hvorefter den svømmer ned i sit hul. Vi ringer hjem for at 

få flere Wobblere tilsendt, de er blevet en eftertragtet vare, et par stykker er udlånt men mistet. Vi flytter 

til Salne hvor Gunnar redder fiske æren ved at tage to fisk på flue, begge ulke blev hurtigt og skånsomt 

genudsat. 

Tirsdag: Dagen starter med snevejr vi sover længe vi skal passe Jacob og alle trænger til at få suppleret lidt 

på grejet så vi tager til Rønne for at købe ind. Gert har mulet i flere dage over et nyindkøbt men ubrugeligt 

Shimano Perfection hjul, prisen var 750. men burde nærmere være 75.- line oplægget fungerer simpelthen 

ikke og grejforhandleren i 

Rønne kender godt hjulet og 

problemet ned samme, han 

har i øvrigt den nedslående 

meddelelse at Shimanos 

Danske Importør har den 

holdning at hjulet ikke er 

bedre og derfor ikke gør 

yderligere. (Hvad er der så ved 

en autoriseret importørs 

garanti og service). 

Ekspedienten ringer til den 

vestjyske forhandler og her 

kolliderer Bornholmsk ilterhed 

og vestjysk sindighed med et 

brag, der resulterer i at Gert 

må købe et nyt hjul. 

Der afholdes mønstring på 

undertegnede og naturligvis 

tvivles der på om 

undertegnede virkeligt har 

husket sig selv. 

Vi laver mad kører til Sose 

vinden er for hård og direkte 

så vi flytter over til Bro rev. 

Hen under aften tager Gunnar 

en fisk på 55 der genudsættes 

og senere en fisk på 2,4 kg. 



Onsdag: Vi starter i Salene bugten nogen med flue andre 

med spin. Jeg har et tilbud på fluen, men får ikke rigtigt 

fast fisk. Det gør Niels til gengæld og hans sejers brøl 

genlyder over bugten. Fisken er flot, blank og vægten 

siger 2,9 Kg. Hvilket igen giver ham ret til at fiske med 

den gule fører wobbler. 

 

Vi flytter til Hullehavn/Årsdale.  

Gert kører ind til Rønne og bytter sit nye hjul, der heller 

ikke fungerer tilfredsstillende, Han ringer til 

forhandleren hjemme, og oplyser at han ikke vil have 

det Shimano (Not Perfect hjul) og at han gerne vil have 

pengene tilbage, hvilket forhandleren godtager. Det er 

en synligt lettet Gert der går ind og bytter hjul i Rønne, 

nu begynder hans fisketur først. Vi flytter til Bro rev, 

hvor mit Shimano hjul igen gisper efter en tur I 

brændingen og der skiftes til den mere driftssikre 

Ambassadør. 

. 

 



Torsdag: Gert starter dagen med en pæn fisk på 1,9 i 

Salene, op ad dagen flytter vi til Salomons kapel ved 

Hammeren, her er kysten oplagt til sutsko fiskeri og der er 

befriende at fise omkring i et par lette sko i en tynd jakke 

kun med et par blink i lommen og et fangst net i bæltet.  

Aftenfiskeriet tager vi ved Jons kapel, her møder vi en 

tysker der sidder og stirrer tomt ud over vandet han har 

mistet en fisk på 8 kg på net kanten, hans net er i øvrigt 

bedst egnet til strømskaller og aborre og han sender mit rummelige kystnet et langt blik da jeg springer 

videre hen ad den stenede strand som en Bornholmsk klippeged, let og elefant. 

Helt henne ved kapellet har jeg et hug på Wobbleren, det mærkes tydeligt hvordan wobbleren slingrer, 

men fisken får ikke fat.  

 

Fredag: Vores sidste dag i lakse land er så småt ved at gry, vi står sent op, Gunnar og jeg er først oppe, 

Gunnar passer Jacob og jeg passer fiskeriet neden for Lenes hus. Der prøves med en lille spinner, der er 

virkeligt muligheder i at lade spinneren synke ned i hullerne for så at trække den op, en velkastende 

spinner må være noget nær ideel til dette fiskeri. 

Vi tager ned til Stammershalle for at tage de sidste 

kast i denne omgang, Jeg mister en fisk mellem 

skærene efter få sekunders kontakt. Niels sidder med 

et tomt blik ud over vandet, han så et glimt i vandet, 

og endnu et glimt, han så hele fiskens kontur står 

klart i vandet fejlhug, andet hug falder brøkdele af 

sekunder efter modhugget og så vendte den om og 

gik ned i sit hul. PIIIV 

Jeq fisker til et skær der rager helt fri af vandet 

blinket rammer præcis 20 cm fra "modsatte bred" og 

jeg har ikke strammet ordentligt op før fisken er der, 

Sjældent har en fisk været så velfortjent. Gert har 
virkeligt kæmpet mod alle odds. 



den ligger og kører i overfladen, den får aldrig ordentligt fat og står af og så gik den ned i sit hul Dobbelt Piiv 

Jeg går videre for at give fisken lidt ro og komme igen senere. 

Niels kommer, til og begynder at kaste ud over bugten, vi er vel spredt ud på et par kilometer vand, da Niels 

Brøler fisk og Yahoooo, i løbet af få minutter er vi samlet om Niels og den bøjede stang, efter en 7-8 

minutters fight netter Niels 

fisken, oppe fra vejen dytter en 

bil der var holdt ind, andre har fulgt fighten, fisken en 70 centimeters nedfaldsfisk genudsættes hurtigt og 

skånsomt. 5 minutter senere mister Gert en fisk på ca. 2 kg. Dette er turens sidste kast, vi skal til Allinge, 

pakke, lave mad, hygge og lægge planer for næste års tur. 

Lørdag: Folk, grej, bagage Gunnar og Jacob læsses inden vi kører til Rønne. På færgen møder vi en af Møn 

folkene, han fik en fisk på 6,5 kg nede på Sose dagen før. 

Ude agter på færgen møder jeg en gut, der 

er solgt til det Bornholmske, han hedder 

Gert og kunne lige som alle andre sagtens 

bruge en uge mere. I Ystad møder vi G.I.S.P. 

folkene, de får nogle forhånds meldinger, de 

er kun 5 i år så der er plads til tre mere sagde 

de, ringer du hjem og fortæller min kone det 

lyder meldingen fra en af os…. Det ville han 

ikke. Og så var vi på vej igen, hjem til dem 

der venter med kys kram og klem. 

Tak til Lene, fra natteroderne på loftet. 

Tak til holdet, det var en fornøjelse at være 

sammen med jer, i har været med til at gøre 

denne fisketur til noget helt specielt. P.S. Og 

alt for kort. 

 


