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23,0

Rasmus Jespersen er 30 år og bor med sin forlovede i Roskilde.

Karpedebuten fik han i Osted Mose for knapt femten år siden, og

siden har karpen været hans absolutte favorit. Storkarper fanger

ikke sig selv, så han fisker meget – rigtig meget. Stort set hver

eneste weekend er dedikeret udelukkende til karperne. Desuden

har han masser af hverdagsovernatninger, hvor han tager på ar-

bejde direkte efter fiskeriet.
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Rekordudvalget godkendte 20/6 Rasmus Jespersens
karpe som ny dansk rekord. Vægten blev efter kontrol

nedjusteret med 50 gram, så den officielle rekord-
vægt havnede på 23,05 kilo.
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MEGAKARPEN!
I slutningen af maj satte Rasmus Jespersen ny dansk – og

skandinavisk – karperekord med en fantastisk spejlkarpe på
intet mindre end 23,1 kilo. Fangsten er ikke blot et kvantespring
i dansk karpefiskeri – den er også en del af en samlet fangst af

storfisk, der er mindst lige så bemærkelsesværdig som
rekorden i sig selv. Her får du Rekord-Rasmus’ historie – men
husk lige at spytte kaffen ud, inden du får den galt i halsen.

– kvantespring i skandinavisk karpefiskeri

– ALLEREDE VED ANKOMSTEN TIL SØEN
lurer jeg en perfekt plads med pålandsvind, for-

tæller Rasmus Jespersen, der over de næste to

dage fodrer løbende med boilies og partikelagn

på stedet. – Imens fodringen kører fisker jeg

lidt længere nede langs vindsiden på en anden

god plads. Fiskeriet foregår på en stor sø, og

jeg er overbevist om, at det især om foråret kan

være en fordel at følge vinden – blandt andet

fordi vinden flytter en masse varmt overflade-

vand, hvilket resulterer i større ædeaktivitet.

Efter to dage resultatløst fiskeri begynder jeg at

se gode fisk over min fodring, så beslutningen

er ikke svær; jeg rykker.

Da jeg endelig er klar, er det ved at være

godt hen ad eftermiddagen. Taktikken er at

fiske de fire stænger med den inderste tæt ved

sivene og de øvrige i faldende dybde udefter.

Taklerne bliver sejlet ud i gummibåd, og i

modsætning til de foregående dages fodring

lægger jeg kun et par enkelte boilies samt en

håndfuld partikelagn på hver takel. Agnen er

Prologic/DD-Crustacean 20 mm readymade

boilies. 

PR NR. 1 – OG 2... – Klokken to om natten

kører den inderste stang stille og roligt. Til at

starte med følger fisken godt med ind; nær-

mest som om den aldrig har været kroget før.

Da den er helt inde foran, vil den videre til den

anden side. Heldigvis får jeg drejet den rundt,

lige netop som den går totalt amok. Fisken

pisker ud i åbent vand, hvor den går tungt,

rundt på 4-5 meters dybde i et stykke tid. Det

lykkes dog at presse den næsten helt ind, inden

historien gentager sig. Ind kommer den heldig-

vis til sidst, og da jeg endelig kan løfte netram-

men om fisken, er jeg ikke et sekund i tvivl om,

at jeg netop har landet en ny personlig rekord,

lyder det fra Rasmus.

Karpen, der er en meget lang fisk, viser sig at

veje 19,5 kilo! Alene denne ene fisk vil være rige-

ligt til at tage pusten fra enhver dansk karpefisker.

– Det takel skal bare ud igen; og det kan

kun gå for langsomt, er min første tanke,

fortsætter Rasmus. Som sagt, så gjort.

– Kun to timer efter kører bidmelderen igen

for fulde gardiner. Og hvis jeg var ved at dø før,

så er jeg nærmest i himlen, da det lykkes at

lande den næste fisk. – Det er bare løgn; det

passer simpelthen ikke, tænker jeg. Men der er

god nok. Fisken vejer 19,8 kilo! 

INTERMEZZO – Oven på de to forrige fisk skal

der ikke meget fantasi til at forestille sig, at det

nok vil kunne svare sig at flytte et ekstra takel

tæt på sivene. Og gøre det hurtigt. 

Allerede tre timer senere varsler min ene

Delkim med al tydelighed, at det er ved at være

tid til at komme op. Denne gang er det en flot

spejlkarpe på 14,75 kilo, der lader sig friste.

Dette er den tredie storfisk inden for seks

timer, og først nu lader det til, at fiskeriet er  >>
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megakarpen! fortsat

ved at dø ud. Ovenpå to personlige rekorder,

kan jeg nok leve med en pause i fiskeriet.

Istedet sms-er jeg til mine venner med en fre-

kvens, der ikke efterlader nogen tvivl om, at jeg

er fuldstændig overgearet. 

MEGAKARPEN – Jeg skal netop til at fotogra-

fere fiskene, da den inderste stang kører igen.

Fisken fighter præcist som de andre to store,

men da jeg får denne fisk ind over netkanten,

kan jeg næsten ikke tro mine øjne. Solen er nu

højt på himlen, og jeg kan tydeligt se hver en

kvadratcentimeter af den enorme bredside.

Denne fisk er ikke bare stor – den er sindssyg

stor! Ryggen er vildt høj, og den har både mave

og længde – samt en kæmpestor hale. Den har

bare de helt rigtige dimensioner, så jeg er jub-

lende lykkelig, men ikke specielt overrasket, da

vægten balancerer ved 23,1 kilo. Jeg har netop

en ledig sack tilbage, så det passer helt perfekt

med en kort opbevaring, inden et par venner

kan komme forbi for at tage fotos og bevidne

vægten.

Ikke nok med at jeg har været sindssyg hel-

dig, jeg må også have gjort et eller andet rigtigt,

er Rasmus’ beskedne kommentar om en kar-

pefangst, der vil gå over i skandinavisk karpe-

historie, som en af de mest skelsættende begi-

venheder siden Peder Oxe var knægt. – Det

sjove er, at efter denne totalt vilde nat, døde

fiskeriet fuldstændig ud. Faktisk fik jeg ikke et

eneste hug de næste to nætter, slutter en glad

Rasmus Jespersen.

VANT TIL AT BLØDE   Den fantastiske fangst er

ikke noget, der kommer fuldstændig ud af den

blå luft. Selvom Rasmus først er begyndt at

fiske i det pågældende vand her i år, så havde

han inden den famøse tur to længere sats i

søen. Begge ture resulterede i en fin stribe fisk

– omend knapt så store. Det var først på det

sidste ugelange sats, at den helt store bonus

kom i nettet.

Rasmus har fisket karper i hen ved femten

år, men for fire år siden, da han droslede ned på

sin karriere på Taekwondo-landsholdet, kaste-

de han sig for alvor ud i fiskeriet. Og med fem

Danmarksmester- og en Europamestertitel i

bagagen, kan det ikke undre, hvis manden er

vant til hårdt arbejde samt at bløde for sine

mål. Æren af at være den første der fanger en

skandinavisk karpe over de magiske 50 lbs,

er altså tilfaldet en karpefisker, der allerede

før fangsten har en flot stribe store karper på 

Rasmus Jespersen med det takel som rekordfisken huggede på. På

det yderste stykke af hovedlinen er påsplejset 25 lbs brun leadcore

med blyet monteret i et safetybead. Nogle splejser leadcorestykket til

svirvlen, men jeg foretrækker at binde den – det holder simpelthen

bedre. Mellem svirvlen og selve krogtafsen fisker Rasmus et mellem-

takel af 30 cm 0,60 Flourocarbon for at undgå kludder ved kast eller

nedsænkning. Mellemtaklet er hængslet i en løkke for at give maksi-

mal bevægelse af endetaklet. Krogtafsen er lavet af ProLogic Soft

Braid fisket på en Prologic C1-krog str. 2 med baitband monteret pop-

up. Hovedlinen er Spiderwire Fusion i 0,30 der er perfekt til at sejle ag-

nen ud, men knapt så god til regulært kastefiskeri.

19,5
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samvittigheden. Et stort tillyk-

ke med de velfortjente fisk.

For Rasmus er det i løbet af

de sidste fire år blevet til en hel

del storfisk fra diverse vande

inklusive et par fornemme søre-

korder fra blandt andet Ulse Sø

og Søndersø. Begge rekorder er

dog blevet slået i år: 17,5 kilos

fisken fra Ulse blev slået med en

fisk på 17,6 kilo, og rekorden

fra Søndersø på 13,75 blev slået af samme

fisk fanget af Mads Scheibye på 14,7 kilo. 

– Når jeg sætter mig nogle mål, så

prøver jeg at nå dem, så godt jeg kan. Mit

mål er at fange fisk, der er flotte, fighter godt

– og som ikke har været fanget før, tilføjer

Rasmus afslutningsvis. Man må sige, at det

indtil videre er lykkedes meget godt...  ●

Hvad sker der...

Rasmus Jespersens fantastiske

fangst kan hurtigt vise sig kun at

være toppen af isbjerget. Fangsten er

frugten af de tidligste udsætninger

af hurtigt voksende  central- og syd-

europæiske fisk, der for alvor tog fart

i midten af halvfemserne. Siden da er

der sandsynligvis sat langt over

20.000 lignende fisk ud overalt i

landet. Gennemsnitligt vokser de

med 1,5 – 3,5 kilo om året. Og præcis

som både 10- og 15 kilo+ fisk er ble-

vet langt mere almindelige end de

var i halvfemserne, så er de helt

store fisk nu for alvor ved at være en

reel fangstmulighed i  en bred vifte

af vande.

For 10 år siden var 18 kilo+ fisk en

kaliber, som der vitterlig kun fandtes

ganske få af i landet – og for den

sags skyld hele Skandinavien. Sådan

er det ikke mere – inden for en

periode på 2–5 år svømmer der sand-

synligvis et trecifret antal 18-20 kilo+

fisk rundt i de danske vande. Så

spænd sikkerhedsselerne og find

karpegrejet frem. Det er blot et

spørgsmål om tid inden den danske-

og skandinaviske rekord runder 25

kilo.

19,8
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