
Mörrum september 2014 

Endelig kom turen til Mörrum. 4 

mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), 

Jesper, Gustav og undertegnede. 

Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 

04.00. Forventningerne til turen 

var høje. Der blev fanget fisk i åen 

hver dag og den løb med 13-14 

kubik. Ved ankomst til Mörrum var 

vi lige forbi hytten og læsse af. Her 

fik vi lige lidt fangst info, da huset 

var booket af et HOLF medlem.  

Ved ankomsten til Laxens Hus stod 

vi alle med det sædvanlige store 

smil på. Ingen siger noget til 

hinanden, men alle udbryder: ” 

Åhhhhhhhhhhhhhhh!” 

Vi kom hurtigt i vores yndlingstøj. 

Da vi ikke havde fået vores kort, 

tog vi lige halvanden time i pool 1. 

Der var ikke noget at komme efter, 

men nu var vi klar. Vi var lige i All 

Fly Mörrum, efter vi havde fået 

kort. Undertegnede fik ny Loomis 

kasket . Bagefter kørte vi til 

nordstrækket (17-32). Her blev der fisket som gale, men der var ingen villige fisk. Vi 

så ellers en del fisk i overfladen. Mange var farvede laks. 

Som altid bliver frokosten på førstedagen nydt i huset. Her blev vi alle enige om, at 

der SKULLE fanges en fisk på turen. Efter endt hygge og frokost, kørte vi endnu 

engang tilbage til nordstrækket. Gustav og jeg gik til pool 19. Da det kun var 

Gustav’s anden tur med tohåndskæppen, skulle der lige genopfriskes lidt fra maj. Jeg 



sad på brinken og guidede lidt. Efter 10 min. var han klar. Intet er mere skønt, end at 

se og høre en flueline flyve på tværs af elven. Jesper prøvede længere opstrøms i 

pool 19. Vi havde ikke fisket længe før, at der kom skrål fra Gustav. Han stod med 

fleks på klingen og den bevægede sig. Fantastisk syn. Den røg desværre, men som 

altid: Han fik hugget! Bagefter fik de andre en fantastisk fangstrapport. 

 Gustav og jeg blev enige om at prøve længere oppe. Vi kørte til pool 32 og fiskede 

os nedstrøms. Her skete der ikke noget. Vi fiskede som gale til klokken blev 20. Her 

var alle ved at være brugte. Vi kørte til hytten for at tænde op i grillen. Den stod på 

culottesteg og kartoffelsalat. Det er her, man nyder den anden del af lystfiskerlivet, 

he he. Vi ramte alle vores hovedpuder omkring kl. 23.00. Jesper var endda så træt, 

så han faldt i søvn med et stykke flute i hånden. Det er hårdt at være lystfisker. 

Næste morgen var jeg på pletten ved syvtiden for at smøre madpakker. Vi var ved 

åen lidt over 1 time senere. Vi kørte til campingen ved pool 22. Vi gik nedstrøms for 

at prøve. Kylling og Jesper gik på øen og Gustav og jeg tog 22’eren. Vi spottede alle 

fisk, men de ville ikke noget. Endnu engang gik Gustav og jeg mod 19. Det kunne jo 

være, at fisken fra gårsdagen tur var i bidehumør igen .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ved ankomst kunne vi konstatere, at der var en familie med spinnegrej, der havde 

forplantet sig. Der er jo kommet nye regler i Mörrumsåen. Man må spinnefiske i alle 

zoner på nær pool 1. Det er i og for sig fint nok, for vi har jo alle spinnefisket og gør 

det stadig ind imellem, men men men. Her var ikke noget at komme efter. Vi blev 

enige om at prøve pool 28. Kylling 

og Jesper fulgte trop. Her skete der 

heller ikke noget. Frokosttid 

nærmede sig, så vi gik mod bilen. 

Vi kørte tilbage til campingen og 

nød frokosten. Som altid blev 

frokosten nydt i fulde drag. Vi blev 

enige om, at vi ville fiske os 

nedstrøms. Gustav og jeg gik straks 

mod pool 19. Vi gik i vandet ved 

stryget. Et par timers fiskeri og vi 

havde intet mærket. Vi blev enige 

om at køre mod pool 28. Da vi kom 

kørende ned mod parkeringen ved 

åen, så vi pludselig en fisk tage en 

flue. En tysker på modsatte bred 

råbte: ”Fish”. Jeg stoppede bilen 

og Gustav og jeg så fighten. 18 

min. Skønt. Nu var vi klar igen. 

Kylling og Jesper var lige omkring 

hytten, så de oplevede ikke 

fighten. Vi fiskede pool 28-29 

igennem, men der var stadig ingen 

fisk til os. Gustav fik en smolt .  

 

Vi gik til pool 32. Her indfandt sig familien med spinnegrejet sig. Vi har ALDRIG set 

magen. Sønnen gik midt ud i 32’eren ved ”stenen” og kastede et blink ned gennem 

poolen!!!! Og sågar opstrøms!!!! Alt var ødelagt. En svensker kom omkring svinget 

fra Vittskövle. Nu kan det godt være, han kom i det røde felt. Familien fik en opsang 



fra de varme lande, hvorefter de gik . Vi blev enige om at fiske os nedstrøms, men 

der skete ikke noget. 20.30 var alle ved at være færdige. Vi pakkede sammen og 

kørte til hytten. Endnu engang blev grillen tændt op. Den stod på skinkesteg og 

pastasalat. 23.30 blev der trukket torsk i land. 

Næste morgen var magen til den forrige. Vi fiskede som gale 08.30. Gustav og jeg 

kørte til sydstrækket, pool 12. Kylling og Jesper kørte til campingen på nordstrækket. 

12’eren var tom for fiskere, så vi 

gik i vandet med det samme. Da 

vandstanden ikke var så høj, var 

den perfekt for Gustav. Han kunne 

gå midt ude i åen og kaste. Der var 

ingen bud efter vores fluer. Det 

eneste vi så var en stor sno. Vi 

prøvede også pool 11, men der 

skete heller ikke noget. Vi kørte til 

de 2 andre, der havde forskanset 

sig ved bordet ved campingen. De 

havde intet at berette om. De 2 

andre ville øve med kast fra 

venstre side. Det gad Gustav og jeg 

ikke, da vi mente, at det var for 

dyre lærepenge. 700 Sv.kr pr. dag. 

Vi ville hellere prøve og se, om der 

var en fisk, der var i bidehumør. Vi 

gik endnu engang til pool 19. Som 

altid gik vi i vandet ved stryget. 

Gustav gik først ud. Da han var 

rundt om svinget gik jeg i vandet. 

Jeg nåede svinget, da min flue blev 

taget for hårdt i strømmen.  

 

 



En fisk kom i overfladen og rullede. Jeg fik hurtigt råbt til Gustav. Han fik hurtigt set, 

at der var fast fisk på min flue. Han ilede til mig. Jeg opdagede hurtigt, at det ikke var 

en kæmpe fisk, men det var fantastisk at stå midt i strømmen og fighte. En anden 

dansker som vi havde snakket med tidligere kom til os og hjalp med landingen. 

Gustav fotograferede. Da havørreden - 60 cm - lå i min favn, havde jeg bare den der 

fornemmelse, åhhhhhhhhhhhhhhh åhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.  

 

Den var farvet og blev genudsat. Nu blev der sendt sms- og mms’er. Da vi havde 

sundet os, gik vi vandet igen. Mine ben gik stadig som trommestikker. Jeg havde ikke 

fisket mere end 5 minutter, før min flue bliver taget for hårdt igen. Det er løgn 

tænkte jeg. Den ”trækker” mig midt ud i åen, hvor strømmen er stærk. Jeg råber 

endnu engang til Gustav. Han når lige at se min stang flekse og en fisk i overfladen, 

før den ryger af. Linen kommer flyvende tilbage og ender i træerne bag mig. F... 

MEN JEG FIK HUGGET! 



Vi gav den efterfølgende en times tid, men der skete ikke mere. Vi gik til de 2 andre, 

som stadig sad på bænken. Vi blev enige om at spise frokost i pool 32. Her blev den 

sidste frokost nydt i højt humør.  

Gustav og jeg ville prøve pool 31. De 2 andre ville blive i 32’eren. Gustav gik i vandet 

i 31’eren. Jeg fulgte efter. Vi havde ikke fisket længe, før der kom skrål fra Gustav. 

Han havde fleks på klingen. En stor hale kom i overfladen. Endnu engang mistede 

han fisken. Her kom der nogle gloser ud af munden på ham, som der ikke må skrives 

. Vi fiskede os nedstrøms, men der skete ikke så meget. De 2 andre sad stadig i 

pool 32, så vi gik mod dem. De fik en livlig fangstrapport. Vi tog et par ture gennem 

32’eren, men fiskene ville ikke med hjem. Jeg ville en sidste tur igennem 32’eren, 

men jeg var brugt. Mine kast lignede lort, så jeg foreslog, vi tog til hytten. Den var 

alle med på. Klokken var også blevet halv ni. Grillen blev tændt og der var råhygge 

på terrassen. Vi skulle have forloren vildsvin og pølser. Maden blev serveret omkring 

kl. 22.30. Omkring kl. 00.30 ramte vi alle vores hovedpuder.  

Som altid stod søndag morgen på oprydning og pakning. Og ja! Vi stod alle med den 

der fornemmelse af, at øv øv øv vi kommer først tilbage til maj. Men vi glæder os 

allerede. For hårdt! Black witch  

 

Endnu en skøn tur med HOLF 

Knæk og bræk 

Flemming  

 

 


