
En blandet weekend

Fiskeriet i Binderup fortsatte naturligvis, nu med ny in-
spiration efter Oliver Kite’s besøg. Selv om jeg aldrig har 
ført en egentlig fiskedagbog, har jeg alligevel i tidens løb 
gjort forskellige notater. Her f. eks., hvad jeg skrev om 
en ”blandet weekend” den 17. og 18. juli 1964:
”Lørdag var den hidtil eneste, ordentlige sommerdag i 
år. Ved aftenstid var der et usædvanligt kraftigt fald af 
B.W.O. spinnere, men det var forbavsende få ørreder, 
der tog notits af de store og tilsyneladende lækre in-
sekter.
Jeg fangede nogle af de æglæggende hunner til fo-
tografering og regner med, jeg fik taget en serie gode 
billeder af fluerne med den karakteristiske kugle af æg 
under den mærkeligt krummede bagkrop.
Efter solnedgang gik jeg oven for jernbanen for at se 
om der skulle være noget at gøre med en TT sedge. 
Den plejer at kunne give resultat på min egen strækning 
langs de høje siv. Dog ikke denne gang, men på tilba-
gevejen så jeg mellem jernbanebroen og slusen nogle 
ret pæne regnbueørreder i aktivitet. De ville ikke gå til TT 
sedge, så i et anfald af en slags desperation satte jeg 
en amerikansk flue på, som jeg nogle dage siden havde 
fået af Howard Rasmussen. Rocky Mountain Goat eller 
sådan noget hedder den og ligner en barberkost. Regn-
buerne gik til den med dødsforagt. Tre kom på land, og 
den fjerde gik med fluen.
Søndag havde meteorologerne lovet fint vejr for Nordjyl-
land og regn for resten af landet. Det blev lige omvendt. 
Dagen oprandt med stille, silende regn. Det var varmt, 
lige et regnvejr jeg godt kan lide. Godt påklædt i mit nye 
Brins regntøj gik jeg ude hele dagen. Herligt.
Ihukommende aftenens succes for den amerikanske 
flue, besluttede jeg at prøve en str. 8 Lee Wulff på de 

meget sky regnbuer oven for huset. Også de gik til fluen 
med en sand voldsomhed, resultat 3 regnbuer og en 
bækørred på 3. lbs. Senere en bækørred på 1 lbs. på 
Tup’s.
På en tur oven for så jeg en pæn ørred under træet 
oven for vadestedet. Den var gået helt frem på det lave 
vand og ville være et perfekt offer for en PT nymfe. Det 
var den.
Tilbage ved huset tog jeg fra broen en punds bækørred 
på PT nymfe, induced take.
Senere kom Stenstrop. Jeg ville vise ham, hvordan man 
fisker med nymfe, men den ørred, jeg prøvede, igen fra 
broen, ville ikke gå til biddet. Så prøver vi med ”Vet’s 
eyebrow”, sagde jeg, og første gang Wulff fluen kom 
over fisken, blev den taget med voldsomhed. En lille, 
kort og dyb regnbue på 1 pund.
Denne weekend var et lille sidespring fra mine sædvan-
lige metoder, og det var i grunden ganske sjovt bare 
at fange fisk uden at spekulere på purisme eller etik i 
fiskeriet. Jeg tror det vil være nyttigt en gang imellem at 
dyrke den form, også for at øve sig i at kunne fange fisk 
i alle situationer.”
Ak ja, det skrev jeg for 36 år siden. Det er helt morsomt 
at se tilbage på, hvad man gik og lavede dengang og 
forsøget på at få en lille historie ud af et par helt normale 
fiskedage.
Den omtalte Rocky Mountain Shaving Brush fly blev se-
nere bestemt som værende en Humpy. Mønstret blev 
en slags hemmeligt våben for mig. Kunne man ikke 
fange fisk på andet, var den næsten 100% sikker. At 
Wulff fluerne med hårvinger blev kaldt ”Vet’s eyebrow”, 
skyldtes såmænd, at vingerne har en umiskendelig lig-
hed med en vis dyrlæges øjenbryn.
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