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ABU Ambassadeur 7000 LAX
Siden 1952 har Ambassadeur navnet været synonymt med høj kvalitet når
talen faldt på fiskehjul.
Skal man bruge et hjul til almindeligt havfiskeri, til trollingfiskeri eller til tungt
kastefiskeri, så er denne model svær at komme uden om. Hjulet er præcist
bygget som et traditionelt 7000, med den ene forskel at man på Ambassadeur 7000 LAX, har reintroduceret det mekaniske bagstop, hvilket er det
stærkeste bagstop der nogensinde er lavet til et Ambassadeur 7000. Hjulet er
til indspinning med højre hånd og har knarre.
Vejl. pris 1599,Hvidovre Sport pris

499,-
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Årets gang
Så er vi på vej ind i anden halvdel af kalenderåret, og
har allerede de to sæsonstartmåneder bag os.
De bød på klargøring og bådisætning, dernæst geddepremiere, og siden sandartpremiere. Begivenheder vi
alle ser frem til, år efter år.
Jeg håber der har været mange gode oplevelser på
vore vande, og ikke mindst flotte fisk der kom op af
samme.
Foråret har givet foreningen mange nye medlemmer, på den rigtige side af 60, således er vi nu over 800
LF’ere. Jeg vil gerne opfordre til at tage godt imod de
nye medlemmer, og ikke mindst tilbyde hjælp, hvis der
er behov herfor. Som noget nyt har vi afholdt introduktionsarrangementer primært henvendt til nye medlemmer. Dette vil blive gentaget fremadrettet hvis der
er tilstrækkelig tilslutning og behov herfor. Vi ønsker
alle skal opleve at de er en del af fællesskabet i LF, og
således blive en del af alle os Brave.
Vi er en stor forening, med mange aktiviteter, og
takket være mange frivillige kan vi holde stationer og
både i drift med den høje standard LF er kendt for.
Vi kan dog altid bruge mere hjælp! – Kontakt gerne
bestyrelsen eller din lokale inspektør.

Vi har enkelte opgaver vi skal have hjælp til ”udefra”. Her er for eksempel bygningsrenovering, men
også andre opgaver, så vi sikrer kvalitet og fremdrift.
Det håber vi at kunne fortælle mere om til en generalforsamling i den kommende tid.
Inden da er vi nok mange der tilbringer mere sommerferietid herhjemme end vanligt. Det bliver spændende at se og høre om der gøres nogle usædvanlige
fangster i den forbindelse.
Efteråret, som nu kan anes i kalenderen, byder
traditionelt på godt fiskeri når søerne køler lidt af, og
aborrerne samler sig på dybt vand. Dette er velkendt
blandt os søfiskere, som igen får noget at se frem til. Tilsvarende er efteråret godt på Øresund, og ikke mindst i
de brakke vande er der chance for gode fiskeoplevelser.
Som LF’er er der mange unikke muligheder, husk også
de mange søer der ikke nødvendigvis omtales så ofte,
her går fiskene i fred og ro og vokser sig store.
Vi håber at hverdagen snart vender tilbage, uden
forsamlingsrestriktioner, således at vi i LF-regi kan genoptage vore traditionsrige arrangementer.
God sommer, knæk og bræk.
Bo Guldager
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Historien om et forfang
I min grejkasse, eller rettere i en af mine mange grejkasser, ligger to geddeforfang. Der har de ligget trygt
og godt i rigtig mange år. Ved nærmere eftertanke
omkring 50 år, og det besynderlige er jeg kan huske
hvor, og hvornår jeg købte dem. Som knægt var det
altid spændende at tage ind i Jagt & Fiskerimagasinet
i Studiestræde og gå på opdagelse mellem alle de vældige mængder af grej i alle afskygninger. Lommepengene strakte dog hverken til dyre hjul eller eksklusive
stænger, men det var gratis at ose. Endegrej og andre
småting var der dog råd til. Jeg skulle blot økonomisere
med de sparsomme skillinger. Det var ved et af disse
besøg jeg købte de to geddeforfang. De lå nederst på en
hylde, nærmest gemt væk i en lille plasticpose med et
grønt stykke pap. Vist nok som tilbud eller en form for
udsalg. Varer der for længst var blevet uaktuelle. Prisen var også beskeden. Omkring en ”Femmer”, så det
var overkommeligt. Selve forfanget bestod af et stykke
metalvire monteret med to specielle trekroge med mu-

Alfred Jardine fotograferet med sine imponerende geddefangster. Formodentlig omkring 1883.
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Jardines gabåbner. Tegneren har næppe set en gedde i
levende live. Der er næppe nogen gedde som fra naturens
side er udstyret med tænder som en sav.
lighed for at regulere den ene krog efter størrelsen på
agnfisken. Det var avanceret, så dem måtte jeg eje. Efterfølgende tror jeg nok, jeg har fisket med dem et par
gange, men ellers har de ført en ensom tilværelse dybt
begravet i grejkassen.
Jeg havde faktisk næsten glemt dem, da jeg en dag
sad og læste i et gammelt katalog fra netop Jagt & Fiskerimagasinet, hvor der var en tegning af de pågældende forfang. Der var det jo. Grejkassen kom frem.
Jeg huskede nogenlunde, hvor de lå gemt. Jo! – Det
var de samme, og de havde også et navn: ”Jardines forfang”. Ved at gå længere tilbage i gamle kataloger fandt
jeg ud af, at Jagt & Fiskerimagasinet havde solgt forfangene gennem flere årtier. I kataloget fra 1939 er de
der også. De kostede 85 øre stykket. Allcock, det store
engelske grejfirma, havde, i deres katalog fra 1937,
også forfanget. Der var prisen 9 pence, som svarer til
ca. 75-80 øre, hvis vi antager, at 1 pund på det tidspunkt svarede til omkring de 20-22 kroner.
Yderligere undersøgelser viste også, at denne Jardine havde taget britisk patent på forfanget d. 25. februar
1896. Kort sagt jeg havde fingrene i et forfang, der var

konstrueret for mere end 100 år siden, og da jeg købte
det, havde det mere end 70 år på bagen.
På den baggrunde måtte jeg finde ud af lidt mere,
så jeg begyndte at grave i hvem denne Jardine var. Da
der var taget britisk patent, var der ikke noget overraskende i, at han selvfølgelig var englænder. Og er
der noget englændere har styr på, så er det deres gamle
kendte lystfiskere. I det 20 århundrede er der faktisk
en del som er blevet adlet for deres indsats indenfor
formidling af lystfiskeriet.
Det viste sig, denne Jardine hed Alfred til fornavn
og var født i 1828. Så min opdagelse om at forfangene
stammede fra en ”fjern fortid” holdt stik. Alfred Jardine var født ind i en relativt velhavende familie, der
tilhørte yderkredsen af det engelske aristokrati. Alfred
havde en ældre bror, Frederic, som lærte ham at fiske
med flue, men det var ikke som fluefisker Alfred senere
blev kendt. Han var mere til allround fiskeri, og i forbindelse med sit arbejde som handelsmand, kom han
vidt omkring. Altid medbringende sine fiskestænger,
og altid på jagt efter fisk i alle afskygninger – og helst
store fisk. Han var vel nok verdens første ”specimen
hunter”, inden dette begreb for alvor blev udbredt.

Mit originale forfang fra Jagt & Fiskerimagasinet.

Patentet til forfanget.

Var der noget Jardine også var god til, så var det at
iscenesætte sig selv. Ved en stor international udstilling
om fiskeri i 1883 fremviste han sin samling af udstoppede gedder, som han naturligvis alle selv havde fanget.
Det indbragte ham blandt andet to guldmedaljer, diplomer samt flere andre præmier. Ved hans 70-års fødselsdag i 1898 opgjorde ”The Fishing Gazette” hans fangster
med ordene: ”Formodentlig kan ingen andre lystfiskere slå
de imponerende mængder af store gedder. 37 lbs, 36 lbs, 31
lbs. 30 libs samt et dusin andre fra 27 lbs til 20 lbs”. Nu var
han som nævnt ikke kun en god lystfisker. Han var også
kreativ og innovativ indenfor lystfiskeriet. Han udviklede
flere fiskeredskaber, som han tog patent på foruden forfanget. Redskaber man i dag nok ville ryste på hovedet
af. Trods sin store viden, indsigt og erfaring indenfor
19027

predatorfiskeriet, blev han kun forfatter til en bog, ”Pike
and Perch”, som han skrev i en alder af 70 år. Bogen er
forholdsvis nem at få fat på antikvarisk, og hvis ikke man
kan skaffe sig et originalt eksemplar, findes den som genoptryk til 230 kroner hos Saxo.com.
Jardine leverede, til trods for at han kun står noteret
som forfatter af en bog, også bidrag til andre forfatteres bøger. Interesserer man sig for gammel engelsk lystfiskerlitteratur, er der udgivet rigtig store mængder. Et
særligt kendetegn for perioden 1850 til omkring 1900 er
anvendelsen af tegninger. De samme tegninger går igen
i alle bøgerne. Selv den kendte danske bog ”Færskvandsfiskeriet” af Arthur Feddersen, der findes i to udgaver fra

1873 og 1894, indeholder de engelske tegninger. Feddersen begik også den bedrift at ”låne” tekster fra de engelske bøger, så meget af teksten i bogen vedrørende grejet er en direkte oversættelse af engelske forfattere. Det
skyldes nok, at Feddersen først og fremmest var biolog,
ikke lystfisker, selvom han blev det første æresmedlem af
Lystfiskeriforeningen, men det er en helt anden historie.
Jardine var som nævnt en kontroversiel mand, der
ofte skilte vandene, men man kunne ikke fratage ham
hans evner ud i fiskeriet. Og forfangene i min grejkasse? De bliver hvor de er, det er nemlig min historie.
LF-arkæologen

Facebook

Lystfiskeriforeningen anno 1886
HUSK at melde jer ind i vores Facebookgruppe, så I ikke går glip af aktiviteter,
konkurrencer mm. i foreningen.

TRÆT AF AT SLÆBE
PÅ TONSTUNGE
BATTERIER?

Nekrolog
Lystfiskeriforeningens æresmedlem og min fiskekammerat gennem 69 år Jørgen Hansen er afgået
ved døden d. 19. maj 2020 i en alder af 96 år.
Han startede allerede med at fiske som lille
knægt i de lokale vande, og fortsatte gennem mange
år med at udvide sine revirer til store dele af Sjælland, så da han i 1962 blev medlem af Lystfiskeriforeningen var han fuldbefaren lystfisker.
Han lærte hurtigt foreningens søer at kende og
toldede ganske kraftigt på fiskebestandene. Efterhånden blev Gyrstinge Sø hans favoritvand og Kildehuset stedet, hvor han og fru Lis tilbragte utallige
weekender. På det nærmeste havde de deres andet
hjem der.
Han blev snart inspektør i Gyrstinge og bestred
posten i mere end en menneskealder, hvor stationen på det nærmeste var legendarisk velholdt. Ingen, ej heller Jørgen selv kunne huske, hvornår han
startede. Han stoppede dog i 1996. Talrige er de
medlemmer, der har mødt stor hjælp og imødekommenhed, når de på stationen har mødt inspektørparret Hansen og Hansen. Et godt eksempel på,
at LF bliver mere end en fiskeforening, nemlig en
livsform.
Samtidig opdagede foreningen, at Jørgen, som
den formidable snedker han var, kunne noget med
træ. Ikke blot træbådene i Gyrstinge, men i hele foreningen kom under hans ferme og kærlige hånd. Til

tider var indkørslen i Herlev et mindre bådeværft,
hvor også bundtøjet på foreningens øvrige joller
blev udskiftet.
”Er det bare sådan I gør” udbrød han, da han
begyndte i det lille fluebinderlaug ”Orlas Kælder”,
og præsenterede derefter kassevis af smukt bundne
fluer, som han brugte på de utallige ture i det jyske gennem 25 år. Han har stadig rekorden for den
største bækørred i fluetossernes historie.
Privat introducerede han mig for naturen og
lystfiskeriets glæder ved at slæbe mig ud til de steder, hvor han fiskede og dele ud af sin erfaring. Det
er ganske vemodigt at have taget afsked med ham.
Men også en glæde at have kendt ham i så mange år.
Æret være hans minde.
Kaj Nielsen

Så skulle du overveje et
Rebelcell Lithium-Ion batteri
Et 12V 50Ah Rebelcell batteri svarer til et
12V 105Ah blybatteri.
Vægt: 5 kg.
Opladningstid: Under 6 timer.
Fås også i 11Ah, 25Ah og 100Ah.

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648
Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370
info@fiskegrej.dk • www.fiskegrej.dk
Følg os på facebook.dk/sportdres
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Under overfladen

I det nordsjællandske ligger Buresø, en fin lille naturperle, som har været i LF-regi igennem rigtig mange
år. Buresø har et areal på 75,6 ha og er omkring 11,5
meter dyb på det dybeste sted. LF-stationen er beliggende neden for Mørdrupgård, som LF forpagter
fiskerettighederne hos. Buresø benyttes ikke ret meget
af LF’ere, hvilket er synd fordi det er en dejlig lille
fredelig sø, med en fin bestand af aborrer og gedder.
Vandet er meget klart, hvilket Simon Foldschack,
Mørdrupgård, her viser os. Den 3. juni var han ”i”
Buresø med undervandskamera og der er liv under
overfladen. Redaktionen har modtaget disse billeder,
mange tak til Simon Foldschack for at dele dem med
os.
Red.
19030
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Hans Stammerjohan
In memorial

Sidst i maj døde Hans Stammerjohan, den ene af vores opsynsmænd på Søndersø. Hans
blev medlem af LF i 2005, og
der gik ikke lang tid før Hans
var en af de mange frivillige
hænder i foreningen. Sammen
tog vi over på Søndersø og fik
efterhånden sat skik på stationen. Der blev bygget hus
og fældet træer, så der kom lys og luft til den perle, stationen er. Hvem der egentlig var inspektør i begyndelsen
stod lidt hen i det uvisse. Vi fungerede som en helhed,
men blev enige om at jeg var inspektør i de lige uger
og Hans i de ulige. Samarbejdet fungerede i mange år
og udviklede sig til et personligt venskab. Det blev til
mange fisketure på Søndersø. Særlig en fisk brød Hans
sig ikke rigtig om, og det var aborren, som han mente
kunne henføres under betegnelsen ”skidtfisk”. Det fik
jeg dog lavet om på, da jeg overtalte ham til at tage
nogle stykker med hjem og tilberede dem. Siden blev
der aldrig smidt en aborre ud. For nogle år siden faldt
Hans i hjemmet, hvilket afstedkom, at han var ukampdygtigt i nogle år. Han kom dog tilbage igen, men atter
var uheldet ude, da han blev ramt af svær sygdom. Han
kom sig, og for nogle måneder siden troede vi alle, han
havde klaret den, men pludselig blev han ramt igen og
døde efter kun kort tids sygdom. Jeg vil altid huske på
Hans som en positiv og imødekommende brav fisker,
der altid stillede op, hvis man bad om hjælp. Hans vil
været savnet i LF og på Søndersø.
Æret være hans minde.
Werner Larsen

Forsiden

Søndersø geddekonkurrence
Lørdag d. 1. august afholdes geddekonkurrencen
på Søndersø
Der serveres morgenmad kl. 7.00. Herunder kommer alle
aftaler på plads.
Fiskeriet starter kl. 8.00.
Der fiskes i to perioder:
1. Periode: 4 timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00.
2. Periode: 4 timer fra kl. 13.00 til kl. 17.00.
(Dog kun, hvis der er flere end 16 deltagere).

Lyngby Sø er ikke så dyb, men gemmer alligevel på rigtig
store flotte fisk. På en 15 cm stor blå/orange Buster Jerk
lige under overfladen og et godt stykke fra båden fangede
Mikkel Sander Hansen denne smukke sandart på hele
6,70 kg og 88 cm. Billedet er femte kandidat til årets
forsidebillede. Fotografen afsløres i Januar/Februar nummeret 2021.

Der vil ikke blot være adskillige grejpræmier til de
tre største gedder, men det medlem der fanger den
største fisk, vil blive indehaver af den smukke
vandrepokal for det næste år.
Tilmelding efter princippet ”først til mølle”
på enten e-mail: wernerlarsen.1948@hotmail.com
eller på tlf.: 27 24 68 53.
Vel mødt
Werner

Seniorgruppen:
Ole Hjardemaal,
Farum Hovedgade 43 B,
3520 Farum.
Telf.: 4043 4395

Læs om seniorerne på www.lystfiskeriforeningen.dk
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LF præmiefisk pr. 15. juni 2020
Dato:
12.01.20
02.05.20
23.01.20
26.02.20
08.02.20
27.03.20
08.05.20

Fiskeart:
Gedde
Gedde
Gedde
Gedde
Gedde
Gedde
Gedde

Fanger:
Martin Huno 162.75
Kristoffer Dalhoff 76.45
Anders V. Jensen 173.20
Tobias Grønbæk 113.92
Cato Jürgensen 201.51
Tobias Grønbek 113.92
Anders Vernersen 403.96

Vægt:
12,500
10,600
9,300
9,300
8,500
8,000
7,700

Fiskevand:
Lyngby Sø
Søndersø
Lyngby Sø
Bagsværd Sø
Furesøen
Lyngby Sø
Søndersø

Redskab:
Jig
Agn
Gummidyr
Gummidyr
Jerk Bait
Agn
Agn

Vidne:
Anders Bjørndal
Anders Vernersen
Tobias Grønbæk
Anders V. Jensen
Klaus Vestergaard
Anders V. Jensen
Bo Guldager

20.01.20
01.06.20
01.06.20

Aborre
Aborre
Aborre

Flemming Madsen 259
Bent F. Laursen 241.6
Anders Vernersen 403.96

1,800
1,350
1,300

Esrum Sø
Tissø
Tissø

Pirk
Jig
Agn

Leo Hansen
Per Plenge
René Letvad

06.06.20
19.01.20
10.06.20
06.06.20
05.06.20
03.06.20
05.06.20
10.06.20
01.06.20
27.02.20

Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart
Sandart

Henrik Pedersen 314.6
Cato Jürgensen 201.51
Martin Lenzberg 244
Mikkel Sander Hansen 50144
Henrik Pedersen 314.6
Brian Jensen 174.15
Martin Blond-Sørensen 50025
Martin Lenzberg 244
Henrik Pedersen 314.6
Pierre Lundby Jensen 191.5

7,400
7,100
7,000
6,700
6,200
6,000
5,700
5,700
5,300
5,200

Furesøen
Furesøen
Furesøen
Lyngby Sø
Furesøen
Tissø
Tissø
Furesøen
Furesøen
Bagsværd Sø

Agn
Agn
Agn
Jerk
Agn
Jig
Agn
Agn
Agn
Wobler

Pia Birkegård
Klaus Vestergaard
Henrik Pedersen
Emil Ranch
Pia Birkegård
Per B. Larsen
Brian Jensen
Henrik Pedersen
Anders Boes
Klaus Møller

På Tissø var Brian Jensen
ude at lufte ”jigstangen”.
Det resulterede i denne store
fine sandart på 6,0 kg.
Foto: Per B. Larsen
03.06.2020

Anders Vernersen var også på Tissø 1. juni i fantastisk vejr. Generelt var der
for få sandarter, meget sol, ganske mange fine aborrer og mange mindre gedder, udtaler formanden. Han fangede heldigvis en fin præmieaborre på 44
cm og 1300 g. Foto: René Letvad 01.06.2020

Sandartfiskeriet er kommet rigtig flot fra start og flere søer fisker rigtig godt. Efter flere år med ganske få sandart,
ser Furesøen ud til endnu engang at levere varen. Søndersøfiskeriet har budt på flere store gedder. Tissø er også godt
med hvad angår sandart og aborrer, og så har Lyngby Sø leveret både store gedder og også en stor sandart som det
så nydeligt fremgår af forsiden i dette nummer. Redaktionen ønsker alle Brave en god fiskesommer og ser frem til
masser af billeder og beretninger. Husk at der skal tages et billede af trofæfisken hvis denne skal anmeldes. Og husk
der er 14 dages anmeldelsesfrist.

Martin Blond-Sørensen fangede på en skalle denne flotte
tissøsandart på 5,70 kg. Foto: Brian Jensen 05.06.2020
19034

Ved natfiskeri fangede Martin Lenzberg denne store tykke
krabat på 7,00 kg. Foto: Henrik Pedersen 10.06.2020

Henrik Pedersen, en
af Furesøens rigtig
dygtige fiskere, overlistede denne flotte
kæmpesandart på
hele 7,40 kg. Den
huggede på en levende agnfisk. Og som
det fremgår af listen
er det ikke den eneste
sandart Henrik har
fanget i år. Tillykke
med de flotte fisk.
Foto: Pia Birkegård
06.06.2020
19035

Top 10
Opdateret januar 2020

Bent F. Laursen benyttede sandartpræmieren til at fange fine aborrer på Tissø,
den største var 44 cm og vejede 1350 g. Dagen bød dog heldigvis også på en
sandart. Foto: Per Plenge 01.06.2020

Lystfiskerberetninger
Første skalle
Hej alle LF’ere.
Jeg er blevet inspireret til at indsende et foto til Tidende. Det er af mit barnebarn Birk. En glad dreng
som fanger sin første skalle, eller god geddeskalle som
jeg ser det.
Når jeg ser på billedet, så tænker jeg tilbage på
mine første fisketure på Esrum Sø omkring 1965. Det
var min onkel, som var medlem af LF den gang. Senere
tog jeg ud at fiske som medlem af Københavns Sportsfiskerklub, og først fra 1974 som medlem af LF. Jeg har
haft utrolig megen glæde af medlemsskabet, om end
jeg kun har anvendt det få gange om året de seneste
tyve år. Vi skal alle passe på LF’s materiel, det er jo det
som bærer foreningen. Det er vores ejendom.
Med fiskehilsen
Freddy Hansen 125.7

Formand og næstformand var på
majtur på Søndersø. På en agnfisk
fangede formanden denne gedde
på 7,70 kg og 96 cm. Og ja, det er
formanden med gedden.
Foto: Bo Guldager 08.05.2020

Dato:
Aborrer:
21.02.2019
01.05.2007
18.02.2019
28.09.2017
15.10.2011
21.02.2019
12.10.2018
14.01.2004
30.10.2016
15.02.2019
18.02.2019

Fanger:

Vægt:

Fiskevand:

Mikkel Altmann 3.6
James Rasmussen 341.2
Flemming Madsen 259
Jess Glargaard 107.70
Per Mikkelsen 270.9
Mikkel Altmann 3.6
Jess Glargaard 107.70
Per B. Larsen 237.3
Birger Kristjansen 225.70
Ulrik Hansen 129.99
Flemming Madsen 259

2,210
2,200
2,150
2,125
2,120
2,110
2,100
2,060
2,050
2,050
2,050

Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø
Esrum Sø

Gedder:
19.10.2003
07.05.2012
28.03.2016
13.05.2014
07.11.2010
04.05.2014
25.11.2000
30.10.2011
21.06.2015
23.03.2017
06.05.2017

Erik Dalsgaard 76.2
Mikael Sterup-Hansen 127.98
Klaus Vestergaard 405.05
Niels Buch Jørgensen 205.80
Christian Karlsen 209.61
Henrik Nielsen 283.55
Thomas Gramstrup 111
Søren Græsborg 238.3
Jimmi Pedersen 314.8
Per Lien Pedersen 361.1
Lars Iversen 167.45

15,500
14,500
14,500
14,300
14,200
14,100
14,000
13,600
13,500
13,500
13,500

Tissø
Tissø
Furesøen
Furesøen
Furesøen
Tissø
Lyngby Sø
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Ulf Hansen 129.9
Steen Winther Jensen 192.1
Christian Karlsen 209.61
Josef Hochmuth 148.5
Henrik Pedersen 314.6
Josef Hochmuth 148.5
Bent Nielsen 282
Peter H. Larsen 237.4
Jan Raarup 336
Poul Hansen 129.42
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Kommende LF’er?
I hvert fald god til
at fange agnfisk.
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