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Rapala RCD flydende
Luftpumpe - RCDDFA.

349,-

Så bliver det ikke meget mere
genialt. En vandaktiveret
flydende luftpumpe fra Rapala.
Nu skal vi ikke mere have lange
slanger og div. ledninger, når
der skal holdes liv i agnsfisk eller
rejer. Denne pumpe smides bare
ned i spanden og så går den
automatisk i gang ved kontakten
med vandet.

199,DLT Justerbar Stangholder
Stangholder med greb på hele 12 cm,
så den kan passe stort set alle både.
Justerbar både vandret og lodret.
Før 249,00

Down East Stangholder D-10, enkelt
“lystfiskerens tredie hånd”

349,-

SFG Batteri Pumpe
Lille kompakt batteripumpe til at holde liv i agnsfisk
eller rejer. Kører med to
forskellige hastigheder.
Leveres med slange
(70 cm) og luftsten.
Bruger 1 stk 1,5 V D batteri.
Ikke inkluderet.

Berkley Stangholder til Båd

79,-

God og funktionel bådstangholder fra Berkley.
Der medfølger 3 forskellige
beslag, så den kan monteres på
lodrette og vandrette flader samt
på søgelænder.
Før 129,00

129,-
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Tillykke du gamle - men evig ung!
Torsdag d. 15. april fylder LF 135 år. Det er der ikke
mange foreninger i Danmark, som kan prale med. Samtidig er LF en forening med gamle og stolte traditioner,
hvilke vi stadig, selv efter de mange år, hæger om. Lystfiskeri-Tidende, du sidder med, er et af eksemplerne. Noget du kan læse meget mere om i dette nummer.
Den årlige ordinære generalforsamling har vi, også
i år, desværre været nødsaget til at udskyde på ubestemt
tid. Her havde vores overinspektør, Lars Franker, besluttet sig for at udtræde af bestyrelsen, da han i lang
tid fremover ikke har den fornødne tid til at passe det
meget krævende job. Med det in mente har bestyrelsen derfor gennemført en organisationsændring og
sagt farvel til Lars Franker. Posten som overinspektør
er overdraget til Steen Lyngsø, der allerede er tiltrådt.
Naturligvis med Lars Francker på sidelinjen det første
stykke tid. Helt i overensstemmelse med ægte LF-ånd.
Den nye formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, har iværksat kampagnen “Garnfri
Søer” for at få sat en stopper for det omfattende garnfi-

skeri på vores søer. I 2020 blev der landet omkring 30
tons fisk fra danske søer, og det fiskeri ønsker Danmarks
Sportsfiskerforbund at få udfaset. Et positivt initiativ for
lystfiskeriet, men det kræver nok, der gives økonomisk
kompensation for de berørte lodsejere for at få projektet
gennem Christiansborgs gange. Nogle af fisketegnsmidlerne kunne måske passende anvendes på det projekt.
Kalenderen ”siger” forår. Det betyder, at vore stationer den næste månedstid vil summe af gæve LF’ere,
som vasker, maler og polerer vores både og klargør
materiellet. Som altid er der meget at tage fat på. Det
er næsten lige som haven, der trænger til en omgang
forårsrengøring. Det kribler i fingrene for at komme i
gang. Når kalenderen så omsider viser 1. maj, så ligger
det meste af LF’s flåde klar til at byde medlemmerne på
en længe tiltrængt fisketur. Ganske som den har gjort
i alle foregående 135 år. Et nyt fiskeår kan begynde.
Knæk og bræk.
Red.
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Måske verdens ældste eksisterende fiskeblad?
– mest til nye medlemmer, men ældre må gerne læse med!
Hvad er ligheden mellem Lystfiskeri-Tidende og Eiffeltårnet? Underligt spørgsmål, men begge så dagens
lys i 1889. Lystfiskeri-Tidende udkom for første gang,
og Eiffeltårnet blev åbnet for besøgende efter at være
bygget færdigt. Sammenligningen illustrerer måske
meget godt, hvor gammelt Lystfiskeri-Tidende er.
Jeg har tidligere skrevet om Lystfiskeri-Tidende´s
historie, hvor næsten hele lystfiskeriets historie i Danmark er skildret. En god gerning kan dog aldrig gøres
for tit, og da vi indenfor de sidste par år har fået rigtig
mange nye medlemmer, synes jeg, det er anledning til
at opfriske, hvilket unikt blad LF udgiver. Samtidig
faldt jeg, for kort tid siden, over en avisartikel i ”Dagbladet” fra juli 1889, der omtaler Lystfiskeri-Tidende.
”Dagbladet” var en nationalliberal avis, som senere
blev slået sammen med andre aviser i De Ferslewske
Blade, hvor Dagens Nyheder er det mest kendte. I flere
afsnit af Matador kan man se bankdirektør Varnæs læse
Dagens Nyheder. Der er nok ikke mange, der i dag har
kendskab til avisen ”Dagbladet”, men det var en avis,
der tog mange emner op, som ingen andre aviser tog

fat om, hvorfor det måske netop er derfor, artiklen om
Tidende bringes i den avis. Artiklen fra ”Dagbladet”
bringes nedenfor, men først vil jeg løfte sløret for nogle
af de finurligheder, som en del nye medlemmer måske
har undret sig over.
Allerførste nummer af Lystfiskeri-Tidende forlod
trykkepressen d. 9. maj 1889. Initiativtageren til bladet
var LF-sekretær og senere formand bogtrykker Gotfred
Peter Lydicke, som var indehaver af et af Københavns
mest moderne trykkerier. Han trykte bladet uden omkostninger for LF frem til sin død i 1904. I 1889 havde
LF 41 medlemmer, men ambitionerne var store, og det
var en måde hvorpå man ville informere medlemmerne.
Motivet med de 3 mænd i båden, som altid har
været kendetegnet for Lystfiskeri-Tidende, er udført af
Georg Pauli. En af datidens bedste xylografer og medlem af LF. En xylograf var en person, som inden fotografiet for alvor holdt sit indtog i bøger og blade, skar
eller snittede billeder eller portrætter, når der skulle
trykkes illustrationer. Jeg havde for nogle år siden kontakt til Pauli’s oldebarn, som fortalte, at når der kom

”Hovedet” på den
allerførste udgave
af Lystfiskeri-Tidende. Hvis man
ser på flaget, ved
den lille hytte,
ligner det på ingen
måde Dannebrog.
Tegningen er også
mere enkel i sit
udtryk.
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Fra nr. 4 er ”Hovedet” blevet meget
skarpere, med
langt mere kvalitet
i udformningen.
Der er ingen tvivl
om at det er Dannebrog der vejrer i
vinden.

kunder ind i hans værksted, og han ikke lige var i forlokalet, var det obligatoriske svar fra de ansatte: ”Han
sidder ude bagved og skærer ansigter!”. Motivet med
de 3 mænd i båden stammer fra Teglgårdssøen i Hillerød, som var LF´s første fiskevand. Disse 3 mænd var
alle med til at stifte LF og skulle fra venstre være; Jens
Meyer, Rasmus Ingwersen og A.F. Nielsen. Det påstås,
at der er portrætlighed, selvom det er svært at se, da
manden i midten har ryggen til og de øvrige kun ses fra
siden. I de 3 første numre var det blot et enkelt træsnit,
men ved nr. 4 blev det ændret til det kobbertryk, vi
kender i dag. En detalje, jeg først for nylig har bemærket ved de 3 første numre, er, at flaget ved huset ikke er
Dannebrog, men et flag, der minder om det saksiske.
Det skyldes måske, at Georg Pauli var født i Sachsen
i Tyskland og først kom til Danmark i 1863. Måske
har han ikke taget det så nøje, hvilket flag, der var på
flagstangen. Tiden var dog ikke til ”den slags”, hvor
den danske nationale genrejsning var i højsædet. Højskolebevægelsen, foreningslivet og andelstanken var i

Kortudsnit over Teglgårdssøen i ”Lommebog for Lystfiskeriforeningens medlemmer”. Hytten er beliggende ved
søens sydøstlige hjørne ligesom bådebroen. Tegneren har
stået ved landevejen, den nuværende Hammersholtvej, og
set motivet mod øst.
19139

Foto fra Teglgårdsøen fra 1899.
Fotoet er taget mod nord.
Landevejen ligger til venstre.
Bemærk båden, der har sammen facon som båden hvori de
3 lystfiskere befinder sig.

Årschampionmærket fik
en plads i det store ”L”.
Her i en udgave fra 1927.
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Det allerførste foto i LystfiskeriTidende. Motivet er ret ”opstillet”. Manden i forgrunden ser
ud til at have fisk på, men det
er nok mere spil for galleriet.
Bemærk hans skridtstøvler.

Bogtrykker Lydiche foran hytten ved Teglgårdssøen. Den
var indrettet med soverum til 3 personer. Nøglen til
hytten blev udleveret af restauratør Jensen på Jernbanestationen mod forevisning af medlemskort. Skaller til
agnfisk kunne leveres formedelst 3 øre pr. stk. til bestemt
klokkeslæt, når skriftlig ”begjæring” i rimelig tid sendes
til Hr. Købmand Sundstrøm i Hillerød.

kraftig fremmarch, og da Danmark for mindre end 30
år siden havde mistet Nordslesvig til Tyskland, gik det
naturligvis ikke. Siden udgivelsen af blad nr. 4 har der
ikke hersket tvivl om, at det er Dannebrog som vejrer,
og har gjort det lige siden. Den lille hytte ved søen er
også med på tegningen, og båden de 3 mænd sidder i,
har mange lighedstegn med et samtidigt foto fra Teglgårdssøen. Selve tegningen har nok nogen lighed med,
hvordan der nogenlunde så ud ved søen, da et kort over
søen i ”Lommebog for Lystfiskeriforeningens medlemmer”, fra samme år, angiver både hyttens og broens be-

liggenhed. Det store ”L” i Lystfiskeri-Tidende fik også
tilført lidt ekstra ved blad, nr. 4 – nemlig foreningens
årschampionmærke. Den medalje vi stadig anvender
den dag i dag. Fotografiet kom også tidligt ind i Tidende. Det første fotografi i en dansk avis er fra juli
1889, men allerede august 1890 blev der offentliggjort
et foto fra foreningens sommerudflugt i Tidende. Det
er fra Carlssøen, og er taget af fotograf Th. Bloch i Hillerød, der var aktiv fotograf fra 1870 og frem til sin død
i 1906. Georg Pauli stod for den tekniske udførelse, da
hans navn fremgår nederst i venstre side af fotoet. Det
var Lydiche´s måde at signalere trykkeriets tekniske
formåen, samt at Tidende var et moderne blad. Ønskede medlemmerne at købe en kopi af fotoet, kostede
det 2 kroner. Et anseligt beløb, da for eksempel en smedesvend fik omkring 20 øre i timen.
Så er der sidenummereringen, også kaldet pagineringen. Tidligere var det sådan, også med bladet Sportsfiskeren, at man med en hel årgang nummererede siderne fra 1 og fremad, så når et nummer sluttede med
side 24, så begyndte næste nummer med side 25 og så
fremdeles. Ved næste års start begyndte man igen med
side 1. Hvorfor man ikke stoppede dette i LystfiskeriTidende vides ikke, men sidenummereringen fortsatte
i årene fremover, og gør det stadig. Dog har vi ikke så
mange sider, som vi tror. I november 1952 gik det galt.
Pludselig sprang sidenummeret fra side 6199 til 7000.
En typografisk fejl og et spring på 801 sider, som ikke
senere er blevet rettet. Sidetallet er dog imponerende.
Nedenfor er artiklen fra ”Dagbladet” udgivet 17.
juli 1889. Den er gengivet, som den er trykt, med anvendelse af ordbrug og stavemåder, som var normen
for tiden:

Lystfiskere
Medens Alle vide, at Kjøbenhavn paa Sportens Omraade
har Roere, Lystsejlende, Travere, Cykelister, Væddeløbere
og meget Andet, er det kun i ringe Grad bekjendt, at der
ogsaa her i Byen findes en Lystfiskeriforening, der allerede
har bestået i flere Aar og som stadig befinder sig i god
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Fremvæxt. Det kunde synes underligt nok, at Lystfiskerne
føre et saa ubemærket Liv i Modsætning til andre Sportsmennesker, men det ligger vel hovedsagelig i, at de aldrig
viser deres Sport for det store Publikum. Der arrangeres
ikke offentlig Kapmedning paa samme Vis, som vi kjender
Kaproning, Travløb osv.
Det er den eneste Henseende, hvori Lystfiskerne kunne
siges at staa tilbage for andre Sportsmennesker. Paa de fleste andre Omraader møde de frem som Jevnbyrdige, og i
flere Retninger gaa de endog forud for Andre. Det kan
saaledes nævnes som et Vidnesbyrd om det Overmaal af
Livskraft, som Lystfiskeriforeningen sidder inde med, at
den nu udgiver sit eget Tidsskrift, der ikke blot i alle tekniske Spørgsmaal er en ypperlig Fagtidende for Lystfiskere,
men som ogsaa i instruktive Artikler lægger frem for det
store Publikum, hvilken fremragende Plads der egentlig
tilkommer Medning indenfor Sportsomraadet.
I en Artikel ”om Fiskesporten”, som findes i
”Lystfiskeri-Tidende´s” første Nummer, henvises der saaledes til hvorledes det skandinaviske Nordens Beboere have
forsømt Snørefiskeriet ”Medekunsten”, medens derimod
”de angelsachistske Folk, hele den store angelsachiske Folkestamme baade paa denne og hinsides Atlanterhavet, og
hvor de ellers slaa sig ned som Kolonister overalt optræde
som enthousiastiske Dyrkere af den ædle Medekunst”. Gik
man tilbunds i Forholdet, vilde det maaske vise sig, at
Englænderne fortrinsvis, om ikke udelukkende, ere blevne
hvad de ere, baade hjemme og i Amerikas, Indien m.fl.
Steder, netop derved at de have holdt Medekunsten i Ære,
mendens der er gaaet os Danske, som tilfældet er, fordi vi
have ladet den forfalde. Hvordan det staar til med Medekunsten her i Landet, kan man alene skjønne deraf, at
”endnu den Dag i dag er det jo ikke ualmindeligt, at Folk,
særlig af den dannede Samfundsklasse, med medlidende
Forbavselse betragte den medende Fisker, uvilkaarlig glider et Smil hen over Ansigtet, og med et indre Velbehag
over ikke at som denne Tolder, tænke som de bekjendte
Ord om Fiskesnøren, der som det klinger i de svenske Ordspil, har en ”metmask” (Regnorm) i den ene Ende og en
”latmask” (Dagdriver) i den anden, en Vittighed om hvis
Lødighed som saadan der vel kan rejses Spørgsmaal, men
om hvis fuldstændige Uoverensstemmelse med Virkelighe-
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den Enhver, der blot Kjender det Allermindste til Fiskesporten fuldt ud føler sig overbevist” .
”Det er dette Fejlsyn på Fiskerisporten, som det gjælder om at faa ryddet af Vejen, manet ned i de Moser,
hvor Fiskene færdes, og herfor er det, at Fiskeriforeningen
virker. J.J. Rousseau, den store Menneskeven og Filosof,
betragtede Medesporten som Menneskets ædleste Tidsfordriv”. Og den er Mere end det. ”Som Ramme om denne
Nydelse smiler fra alle Sider den skjønne frie Natur fra
den idrætøvende Fisker imøde. I fulde Dra indaander han
den friske sunde Landluft. Solen bruner hans Kinder og
styrker hans Legeme. Sommerbrisen tilvifter ham Køling.
Anstrengelserne skærpe hans Appetit – Ingen nok saa glimrende Diner med en alenlang Menu kan tilnærmelsesvis
maale sig med en Fiskerfrokost ude paa Mosens brune
Lyng eller på Engens bløde Græs – det er et Forfriskelsens
Bad fra hvilket han vender styrket og forynget tilbage”.
For øvrigt fremgaar det af andre Artikler i Bladet,
at Lystfiskere ikke udelukkende nære sig med Fiskerfrokost ude paa Mosens Brune Lyng, der berettes ogsaa om
”vellykkede festlige Sammenkomster i Hotel Dagmars
Beletage, hvorfra man ”omsider” i ”den sene Time” rev sig
løs. Det ses ogsaa, at Foreningens har Sommerlokale i St.
Thomas paa Frederiksberg, og der her paa Mødeaftenerne
fungerer Jourhavende, ganske som det var selskabelige
Sammenkomster og ikke alvorligt Lystfiskeri, det Gjaldt.
Imidlertid holdes Fiskeriet stadig for Øje ved en Række
Meddelelser om disponible Fiskevande, om hensigtsmæssige Redskaber om Reglerne for Championsmærker om
meget mere. Bladet udkommer forløbig kun én Gang om
Maaneden, men der synes at være Rimelighed for, at det
inden ret længe maa udgaa en Gang daglig, hvis det skal
holde sig paa Højde med det i Foreningen herskende Liv
og de i Redaktionsudvalget værende Kræfter.
Det var store tanker om fremtiden, men en daglig udgivelse har vi aldrig nået, men nu, mere end 130 år
efter, er Lystfiskeri-Tidende stadig eksisterende i bedste velgående, som en fast bestanddel af LF´s DNA.
Afslutningsvis bør det nævnes, at bladet naturligvis er
medlemmernes, og bidrag derfor meget gerne modtages.
LF-arkæologen

Ny overinspektør
Bestyrelsen har gennemført en organisationsændring,
idet Lars Francker, efter eget ønske, fratræder som
overinspektør. Lars har p.t. ikke den fornødne tid til at
udføre jobbet som overinspektør, hvorfor han samtidig
udtræder af bestyrelsen.
Steen Lyngsø, der tidligere har været formand for
miljøudvalget og formand for bådudvalget, overtager
posten som overinspektør. Steen forsætter helt naturligt som formand for bådudvalget, mens miljøudvalget
er overtaget af bestyrelsessuppleant Torben Carmes.
Det er er erfaren mand, der nu sætter sig i stolen
som overinspektør. Steen har en stor og bred baggrund
som blandt andet formand for Ishøj Sportsfiskerklub,
ligesom han i mange år har været medlem af Det
Danske Rekordudvalg. En så lang karriere i lystfiskeriet tjeneste betyder stor indsigt og mange uformelle
kontakter, der uden tvivl vil komme LF til gode. Sidst,
men ikke mindst er Steen kendt som en dygtig lystfisker og et behageligt menneske – og det er jo ikke så
ringe endda.

Steen Lyngsø. En mand med stor erfaring og ikke mindst
en dygtig lystfisker. Her med et af sine mange “kæledyr”.
Afslutningsvis skal der lyde en kæmpe tak til Lars
Francker, der hurtig sprang ind som overinspektør,
da LF for 3 år siden, med kort varsel, pludselig skulle
finde en person til den vigtige post. En opgave som
Lars gik til med krum hals og har modtaget megen anerkendelse for.

Søndersø
geddekonkurrence
Lørdag d. 8. maj afholdes
geddekonkurrencen på Søndersø
Der serveres morgenmad kl. 7.00. Herunder kommer
alle aftaler på plads. Fiskeriet starter kl. 8.00.
Der fiskes i fire timer fra kl. 8.00 til kl. 12.00.
Herefter indvejning på broen hvor vinderne findes.
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
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Husk hvornår du har booket en båd…
Bestyrelsen oplever, at flere og flere medlemmer gerne
vil bidrage med mange former for hjælp. Det er dejligt,
for det er jo disse frivillige hænder der får foreningen,
med alle vore mange faciliteter og både, til at fungere.
Det er godt for LF.
Klager fra medlemmerne er der ikke mange af, men
det vi hører er, at bookede både ofte henligger en hel
fiskedag uden at blive benyttet.
Det er ikke godt for LF. Et andet medlem kunne jo
have haft glæden ved at være på vandet.

Vi introducerer derfor sms og e-mail påmindelser.
Disse udsendes dagen før en booking, således at du nu
får hjælp til enten at huske at tage på den planlagte
fisketur, eller at afmelde bookingen hvis du alligevel
ikke skal bruge den.
Det er styrkende for kammeratskabet i foreningen,
at vi alle er opmærksomme på at benytte eller afmelde
en booket båd.
Husk det nu!
Bo Guldager

Rapportbøger
Efter at have tydet rapportbøger i snart 20 år er der
nogle generelle ting, der, for at lette undertegnedes arbejde, må præciseres. Ikke fordi jeg er en gnavpot, men
fordi jeg helst ikke vil blive det.
Rapportbøgerne er en yderst vigtig del af dagligdagen i foreningen, når man skal benytte bådene. Og de
skal udfyldes korrekt.
Dvs. at der både skal være navn og medlemsnummer, når man skriver sig ind i rapportbogen inden man
tager ud at fiske. Og da det skal være læseligt, er blokbokstaver glimrende.
Når man efter en herlig tur på vandet skal afskrive
båden, kan man, hvis man har nydt naturen og fuglelivet og intet fanget, afskrive båden med et fint 0.
Hvis man oven i naturoplevelsen har været dygtig/
heldig og fået fisk på krogen, skal man afskrive, hvis
man tager fisken hjem til konsum, angive antal, art og
samlet vægt, med et H.
Hvis fiskene sættes forsigtigt ud, behøver man kun
at oplyse art og antal efterfulgt af U. Så er båden afskrevet.
Hvis fisken/fiskene er specielle (store, smukke
m.m.) må det, hvis man gerne vil prale lidt, gerne op-
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lyses, også med vægt efterfulgt af et U eller H, alt efter
om den/de er udsat eller hjemtaget.
I øvrigt kan alle oplysningerne om udfyldelse af
rapportbøgerne også findes på vores hjemmeside.
Oplysningerne i rapportbøgerne bliver ikke kun
brugt til vores interne statistik. De bliver efterfølgende
afleveret til DTU Aqua, hvor de indgår i det videnskabelige arbejde med at vurdere bestandsstørrelse og
ændringer gennem tiden. De har benyttet vore data
siden fyrrerne.
NB! Det skal oplyses, at det er enhver lystfiskers
pligt at orientere sig om fredningstider ved vore
vande. For at være lidt behjælpelig skal følgende
oplyses:
Det er helt umuligt at registrere sandart fanget i maj
måned. Man må ikke røre dem og hvis de ikke selv
har forstået det, skal de afkroges i vandet uden at blive
vejet og fotograferet. Det samme gælder for gedder i
april. Og ål kan overhovedet ikke fanges i perioden 16.
oktober til 31. juli.
286 KN

TRÆT AF AT SLÆBE
PÅ TONSTUNGE
BATTERIER?
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 7Ah, 18Ah, 35Ah, 70Ah 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

Facebook

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

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

Læs om seniorerne på www.lystfiskeriforeningen.dk
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Geddefiskeri og giftermål
LF-arkæologen har ”sakset” denne historie fra Århus Amtstidende fra 20. december 1924 med overskriften
”Lystfiskere”. Hvem der har skrevet historien meldes der ikke noget om, men den fortælles af tredjemand, som
har en ven ved navn Charles. Historien findes dog i andre versioner og har mere end 100 på bagen. Om samme
historie kunne gentage sig, er op til læseren af vurdere, men så meget har verden trods alt ikke ændret sig.
Som bekendt findes der de mest mærkværdige ægteskabsgrunde. For det første er der kærlighed, som de
mere eller mindre lykkeligt gifte plejer at angive som
den eneste værdige, men enhver véd jo, at hundred tusind kroners medgift i brudens lille hvide hånd ikke er
helt at foragte, eller at den unge piges evner på kogekunstens område ofte er afgørende for hendes fremtid. Man kunne i det uendelige blive ved med at opremse fortræffelige og mærkværdige ægteskabsårsager,
Men en af de besynderligste årsager, var dog den, som
bragte min ven Charles i ægteskabets havn. Han var
amatørfisker med liv og sjæl. Al sin fritid tilbragte han
ved vandløb og udøvede sit fiskeri på alle umulige og
mulige måder. Hans største lidenskab var geddefangst.
Når han fik kig på en fyr på 5-6 pund nede i vandet, så
helmede han ikke, før han fik fingre i den, om der så
skulle gå flere uger. Han gik i bogstavelig forstand på
jagt efter den, som en jæger efter et stykke ædelt vildt,
han har opsnuset. I sine sommerferier tænkte han selvfølgelig udelukkende på fiskeri. Fra solen steg op, til
den gik ned, fiskede han et eller andet sted på en eller
anden måde efter en eller anden fisk.
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En dejlig maj morgen skred han – glad og forventningsfuld – hen ad vejen til en skjult plet, hvor han
vidste, at der sprang en kæmpegedde. I tre dage havde
han allerede forgæves luret på krabaten, som mindst
måtte veje 8-10 pund. ”Ja, vent bare, gamle dreng! I
dag skal din sidste time slå!” mumlede han for sig selv,
da han forsigtigt – for ikke at gøre den mindste støj –
listede hen imod fiskestedet. Det er utroligt hvor lidt,
der skal til for at skræmme en gedde.
Pludselig standsede Charles med et ryk. Det var
dog for galt! Fra Fiskestedet hørtes en plasken i vandet
og en høj, klar sangstemme, som uden tvivl måtte tilhøre et kvindeligt væsen.
På ”hans” fiskested, akkurat som han havde det
bedste håb om at fange den eftertragtede gedde, sad
eller rettere sagt lå en ung pige og plaskede lystigt
løs i vandet med hænder og arme, fra hvilke de hvide bluseærmer var strøget op. Charles nærmede sig
harmdirrende. ”Forbrydersken” skulle erfare, hvilken
skændselsgerning, hun begik. Så gjorde han sine ellers
godmodige øjne så onde, som han kunne, og fæstede
dem på delinkventen. Han undgik dog ikke at lægge
mærke til, at hun var ung og køn, ualmindeligt køn
endog, en kendsgerning, der slog lidt koldt vand i blodet på ham. Den unge pige rødmede, da hun opdagede den rigtig pæne unge mand komme henimod sig;
men hun blev ganske roligt på sin plads. Hvad skulle
Charles gribe til? Under alle omstændigheder ville han
have hende væk, så han kunne komme til at fiske i fred.
”Undskyld, frøken, at jeg forstyrrer Dem; men jeg skal
fiske her!” busede det ud af Charles. Den unge pige
blev ikke i mindste måde forlegen; hun smilede blot
fornøjet. ”Å, det var da morsomt! Det glæder jeg mig
til at se!” Charles trak ærgerligt på skulderne. ”Jeg kan
naturligvis ikke jage Dem væk, men se på det...
Han ordnede sine fiskeredskaber, skruede de forskellige stykker sammen og åbnede kassen, hvori han
havde nogle levende småfisk Hun fulgte interesseret
hans bevægelser. ”Næ, sikke nogle små søde Fisk! Hvad

skal De med dem?” ”De skal spiddes på fiskekrogen”,
svarede Charles tørt. ”Levende?” udbrød hun forskrækket ”Det er jo dyrplageri! De stakkels små Fisk.” ”Nå,
de føler jo ikke smerten,” beroligede Charles. ”Sikken
en masse sager, De har med. Jeg troede, det var nok
med en stang og en krog på en snor”. Charles stolthed
som fisker var vakt. Han viste hende alle sine redskaber og forklarede hende nøje, hvad de anvendtes til.
Alt imens indså han mere og mere, hvor nydelig hun
var, og at hendes tilstedeværelse slet ikke var så kedelig
endda. Da hun bad ham om også at få lov til at prøve
på at fiske gedder, skar han en pilekvist af det nærmeste træ og anviste hende en plads i tilbørlig afstand fra
ham selv.
Der gik en halv time – der gik en hel. Hans utålmodiglied var ved at briste. Af og til kastede han et
stjålent blik over til den kønne unge pige. Hun sad
ubevægelig og stirrede interesseret ned i Floden. Pludselig udstødte hun et angstskrig. ”Å skynd Dem. Der
er kommet en fisk på krogen”. ”Så træk den op!” råbte
Charles ærgerlig. ”Det kan jeg ikke. Å Gud, den trækker mig ned i vandet!” Charles lo. ”Så træk igen!” ”Det
kan jeg ikke! Den er så forfærdelig stor. Skynd Dem
dog at komme!” stønnede hun. Stokken krummede
sig virkelig betænkeligt. ”Slap linen!” brølede Charles.
”Det har jeg jo gjort”, jamrede hun. ”Jeg har slappet
den helt ned til vandskorpen, og dog hiver og slider
fisken, alt hvad den kan. Å, kom dog i en fart!” Charles
var overlegen, men da han pludselig så gedden, var
han i to spring henne ved hendes side. ”Du store ki-

neser!” brølede han. ”Giv mig stokken – skynd Dem
– hurtigt! Nu har jeg aldrig i mit liv kendt mage...”
En, to, tre rev han stokken ud af hendes lille, svage
hånd, trak linen ind og halede med et vældigt ryk en
mægtig gedde i land. Charles var ude af sig selv af
henrykkelse, han dansede rundt og udbrød i et væk:
”Min gedde – Hurra – min Gedde!”
Så gav Charles gedden et forsvarligt snit i halsen,
satte sig ned på græsset ved siden af den unge pige og
stirrede forbløffet på hende. ”Hvad er der i vejen?”
spurgte hun ængsteligt ”I samfulde femten år har jeg
nu fisket med stor sagkundskab og udholdenhed”,
sagde han langsomt og lagde vægt på hvert ord. ”I tre
dage har jeg været på jagt efter denne sørøver og fra
morgen tidlig til aften sent, har jeg budt den de dejligste levende fisk og de lækreste frøer, og i de femten år
og tre dage er det ikke én eneste gang hændet mig, at
selv den usleste gedde har bidt på en orm. Og så kommer sådan en lille dame, kaster ormen i vandet og får
gedden til at bide på. Det er mere end et tilfælde, det er
skæbnens tilskikkelse!” Han så skiftevis på den vældige
gedde og den unge pige, rystede på hovedet og fiskede
ikke mere den dag. Så gik han i otte dage tankefuld
og grublende omkring og anstillede filosofiske betragtninger. Den niende dag – gjorde han ligesom gedden.
Min ven Charles er selvfølgelig forlænge siden blevet
gift med denne fortællings lille heltinde. Har jeg ikke
ret, når jeg siger, at årsagen til hans ægteskab er en af de
mest besynderlige, som tænkes kan.

Forsiden
Skumsprøjt og geddeaction. Billedet er
tredje kandidat til årets
forsidebillede. Fotografen afsløres i Januar
/ Februar nummeret
2022.
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Vinterstemning

Redaktionen har i løbet af februar modtaget rigtig
mange flotte billeder af sne og isklædte LF-vande. Og
selv om vi nu har taget hul på foråret, så fortjener en
del af disse en plads i Tidende. Tak til medlemmerne
for også at huske kameraet, når der er låg på vore vande.
Red.
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