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Geddefiskeri med levende agn er principielt set uhyggeligt simpelt, men skal man gøre en forskel – også
på de svære dage, så er der ingen tvivl om, at selv de mindste detaljer tæller. Sådan lyder det fra de to
jydske geddeeksperter Christian Møller og Henrik S. Lund, der gennem de seneste år har tegnet sig for
masser af danske storgedder.
Af Jens Bursell
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Christian Møller alias Jokeren
med sin største danske gedde –
indtil videre... Fisken vejede 13,8
kilo og målte 118 centimeter. 
Fisken var den eneste han 
fangede denne dag, så det 
betaler sig at være tålmodig.

cialist i fiskeri fra land, fortæller
Christian. 

EN BÅD SKAL DER TIL – Hans me-
toder var især død- og levende agn
med en stationær tilgangsvinkel
til fiskeriet. Men som min inter-
esse udviklede sig, blev jeg mere
og mere fascineret af de enorme
muligheder, der lå i at opdyrke fi-
skeriet på de mange store og rela-
tivt urørte jyske søer. Det første år
foregik det meste af mit fiskeri på
Silkeborgsøerne, men efter-
hånden indså jeg, at hvis der for
alvor skulle flere storgedder på
dækket, måtte jeg udvide mine re-

NÅR MAN BOR I DET MIDJYDSKE
højland og er omgivet af søer med
et forrygende storgeddepotenti-
ale, kan man let gå hen og blive
forfalden til skarptandede rovfisk.
Præcis sådan er det gået for Chri-
stian Møller, 27 år, der sammen
med sin bådmakker Henrik S.
Lund over de sidste par år har lan-
det mere en 50 gedder over de ma-
giske 10 kilo.

Som så mange andre hardcore
søfiskere har de begge deres rød-
der i karpe- og specimenfiskeriet.
– Min store interesse for geddefi-
skeriet blev vakt i 2000, hvor jeg
mødte en geddefisker, der var spe-
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virer. Der skulle simpelthen ske
noget andet – og det var en meget
mere mobil indgangsvinkel til fi-
skeriet. Og herfra var der ikke
langt til at anskaffe sig en båd.

– Allerede det første år jeg fi-
skede gedder, anskaffede jeg mig
en lille glasfiberjolle, fortsætter
Christian, der bor i Hornsyld mel-
lem Horsens og Vejle. – I starten
var det meget uoverskueligt, dels
at opdyrke nye vande, men også at
sætte sig ind i hvilke typer af søer,
der skulle fiskes – hvor dybe de
skulle være, hvor fisken var samt
hvordan man skulle fiske. Det før-
ste lange stykke tid måtte jeg der-
for stille mig tilfreds med at få
stængerne ud – og så bare lade ti-
den arbejde for resultaterne. Men
efterhånden som mit fiskeri ud-
viklede sig, åbnede der sig en ny

dimension i mit fiskeri, hvor jeg
fik en utrolig gnist og vilje til at
forsøge at dygtiggøre mig. 

ET STÆRKT TEAM På en karpetur
til hollandske Sloterplas i 2003
mødte Christian ved lidt af en
tilfældighed Henrik, og siden da
har de dannet fast makkerpar i
jagten på storgedderne. Henrik S.
Lund, der bor i Åbyhøj ved Århus,
kommer oprindeligt fra Lemvig,
og med en far som aktiv erhvervs-
fisker, er et liv som fiskebums ikke
helt unaturligt. 

– De sidste seks år har jeg læst

GEDDEKONGERNE
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En afkrogningsmåtte som denne
er essentiel, hvis gedderne skal

genudsættes uden men.
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biologi på Århus Universitet. For
øjeblikket er jeg ved at færdiggøre
et speciale om hummere, så jeg
har derfor haft god tid til at fiske
på det seneste, griner Henrik.
Sammen har vi et supergodt team
– dels fordi vi har en fantastisk
pingpong omkring fiskeriet, der
udvikler vores viden om søer,
pladser og teknik – men mindst
lige så meget fordi vi har et det
stærke kammeratskab, der skal til
for at holde hinanden ud på de
mange ture.

GEDDER FRA GUMMIBÅD – I 2001
fik jeg mine første 10 kilos gedder

fra land, fortsætter Henrik. – Men
allerede året efter indså også jeg,
at et mere effektivt fiskeri kræver
en båd. Da midlerne var spar-
somme, startede jeg med at købe
en brugt gummibåd, og den skulle
vise sig at være en rigtig god inve-
stering. Båden – en Zodiac 265,
vejer kun 30 kilo, og kan ligge op-
pustet inden i min kassevogn. Pla-
ceret på skulderen er den let at
bære og kan søsættes mere eller
mindre overalt. Resultaterne er da
heller ikke udeblevet – alene fra
denne båd har jeg gennem de sid-
ste par år landet 12 gedder over 10
kilo. Den har været punkteret
masser af gange. En af gangene
bed en velvoksen gedde i bådsi-
den, så krogen punkterede det
yderste kammer! Men til alt held
kunne et stykke gaffatape gøre
underværker, og efter en hurtig
nødreparation, kunne jeg atter
genoptage fiskeriet. 

Selvom jeg har været meget
glad for min Zodiac, har den selv-
følgelig også sine begrænsninger.
Det er i orden, at fiske en dag eller
to siddende på siden af pontonen
eller i en klapstol på platformen.
Men, hvis man fisker mange dage i
træk, giver en lidt større både
unægteligt større komfort – og
mindre ondt i ryggen. Forrige år
anskaffede jeg mig derfor en større
glasfiberbåd, som jeg har brugt det

har især givet mere energi til flere
eksperimenter, at opsøge nye
pladser samt være mere årvågen
på stænger og flåd. 

Å ELLER SØ? – Selv om vores fi-
skeri er centreret omkring det
midtjyske, fisker vi så godt som
alle steder i Jylland, forklarer
Henrik. – Og når først man har
fået en god stak ti’ere, får man
hurtigt en god næse for hvilke
søer der skal satses på – og hvor-
dan. Det har krævet mange ture,
men efterhånden får man sat tin-
gene i system og danner sig et bil-
lede af, hvornår de enkelte vande
fisker godt. 

Et godt eksempel er, hvorvidt
man skal lægge sin indsats på
søerne eller åerne. I perioder med
kraftig nedbør, bliver vandet i
åerne meget uklart, hvilket kan
gøre fiskeriet svært. Her er det
klogt at fokusere sin indsats på
søerne. Omvendt er åerne ofte

mest interessante, når det bliver
rigtig koldt. Ikke blot fordi der
skal mere til, før de fryser til, men
også fordi ågedderne bare er mere
aktive, når vandet bliver rigtig
koldt. Gode eksempler på jyske
geddeåer er Gudenåen, Hvidåen
Skjernå og Storåen, der alle kan
byde på et helt eminent geddefi-
skeri fra januar – marts. I denne
periode er åfiskeriet helt klart det
bedste bud på et godt fiskeri. Men

En vinterdag på søen er ren
meditation for sjælen.
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– Et ekkolod med integreret GPS
er en stor fordel, når fiskene skal

findes samtidig med, at man
bevarer overblikket over sin
position, fortæller Christian
Møller. Når fisken er kroget
lægges et waypoint, så man

hurtigt kan finde tilbage. Hvor
der er én, er der som regel flere...

Når man ikke har dam i båden, 
er det en fordel med en fiks lille
sammenklappelig 
agnfiskebeholder, som denne 
Live Optimizer Bag fra Prologic.
Beholderen er foret med en 
netramme, så det er lettere at
løfte agnfiskene op – uden at få
kolde fingre. 
Pumpen er monteret på siden,
hvorfra en tætsluttende slange 
leverer frisk ilt til fiskene.

TAKLER OG AGN

På uklare søer er det ofte en fordel
med relativt korte forfang med en
afstand på f.eks. 60-100 centime-
ter mellem lod og krogsæt. I så-
danne situationer fisker teamet ty-
pisk med enten ren softwire eller et
combi-link med mindst 30 centi-
meter wire fra den forreste krog op
til fluerocarbonen, der typisk er
30-60 cm lang. Til storgeddefiskeri
er 26-30 lbs softwire normalt et
godt valg. Omvendt vil det på klare
søer ofte være bedst med noget
længere forfang på 100-250 centi-
meter. Det kan enten være som et
combi-link med 30-35 cm softwire
yderst med f.eks. 0,50 flurocarbon
op til svirvlen – eller som 0,70 FC
på de yderste 30-50 centimeter og
0,40-50 mm FC på den resterende
del af forfanget. Løber man ind i
mange fejlhug, kortes forfanget
ned, så agnfiskens bevægelighed
hæmmes – og geddernes træfsik-
kerhed øges. 

Mange bruger en kirurgknude til
at lave combi-links, men man kan
også lave en løkke for enden af
wiren med en wirelås, og fæstne
denne til flurocarbonen enten med
en knude eller løkke til løkke. Det
giver stor fleksibilitet, når længden
af forfanget skal justeres.

TAKLER OG AGN

sidste års tid på at forvandle til den
perfekte fiskemaskine. 

EFFEKTIVT BÅDFISKERI – Mit båd-
fiskeri tog for alvor en ny drej-
ning, da jeg besluttede at anskaffe
en frontmonteret elmotor, fortsæt-
ter Christian. – Nu blev det plud-
selig muligt at fiske meget mere
effektivt – især under besværlige
vindforhold. I stedet for hele tiden 

»Hellere fiske effektivt og
fokuseret med to-tre

stænger, en ineffektivt
med fem-seks stænger«.

at skulle koncentrere mig om at
undgå kludder, har jeg nu fået me-
get mere overskud til at fokusere
på selve fiskeriet. Og det har helt
klart betydet mange flere fisk –
både for mig og Henrik, som også
har opgraderet med frontmonteret
elmotor. Det forøgede overskud
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– måske er det helt anderledes i år
på grund af det ekstremt varme ef-
terår.

– Åfiskeriet byder ikke kun på
stationære fisk, supplerer Chri-
stian. – Eksempelvis trækker der i
januar og frem til marts en del
velvoksne brakvandsgedder op i
den nedre Gudenå. Disse smukke
fisk kendetegnes ved at være me-
get gyldne i farverne. Det store
træk foregår ofte i en kort periode,
som kan falde på forskellige tids-
punkter i løbet af vinteren – af-
hængig af forholdene. Rammer
man helt rigtigt, kan man på de
bedste dage være heldig at fange
helt op til 20-30 fisk over fem kilo
– samt runde 10 kilo. Dette relativt
uopdyrkede fiskeri i Gudenåen
kan være rigtig svært, men indsat-
sen kan blive belønnet med store
fisk. Den største fisk jeg har hørt
om vejede i omegnen af 15 kilo.

DYBE ELLER LAVE SØER? Når der
pludselig falder nogle dage med
hård frost, kan de lavvandede søer
gå fuldstændig døde. Her kan det
være en fordel at satse på de dybe
søer, fordi der skal meget mere til
for at nedkøle dem. Har de f.eks.
en snitdybde på over 8-10 meter
fungerer den store vandvolumen
nemlig som en effektiv buffer for
hurtige temperaturændringer,
hvorved gedderne ikke så let får
kuldechok. Når vinteren for alvor

klaring af vandet, hvilket giver
helt optimale jagtforhold for ged-
derne. Og – med opklaringen –
søger mange af fiskene ud på de
klassiske vintergeddehotspots,
der er kendetegnende for lavvan-
dede søer – f.eks. dybere huller.
Dette gør det betydeligt lettere at
lokalisere fiskene. 

Senere på vinteren bliver fiske-
riet dog mere uforudsigeligt – både
på lavvandede og dybe søer. Her
vil man f.eks. kunne opleve at både
store og små fisk også kan stå helt
inde på 1-3 meter vand. Det sker
typisk i det tidlige efterår fra sep-
tember til oktober – eller på milde
og varme dage midt om vinteren.

Når man lærer en sø godt at
kende, vil man finde ud af, at der
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Med et varieret udvalg af propel-
ler, rasleperler og flydeperler, er

man godt udrustet til selv det
mest uklare vand.

BLIV VED

Når målet er storgedder er det vig-
tigt at være ukuelig og blive ved,
uanset hvor svært fiskeriet måtte
synes eller hvor få fisk man fanger.
Især på nye vande med ukendt po-
tentiale kan det være en sej om-
gang, men så meget desto større er
tilfredsstillelsen, når du endelig
står med en brutal storgedde i fav-
nen. Flid, tålmodighed og troen på
egne evner er vigtige ingredienser i
jagten på storgedden.

BLIV VED!

Når man bedømmer fisk på
loddet er det vigtigt at lægge

mærke til dybdeskalaen. Disse
bananer kunne for en begynder

ligne gedder, men der er tale om
større skaller eller aborrer. Er du

i tvivl om, hvor stor din agnfisk
ser ud i forskellige dybder, er det

en lærerig øvelse at sænke dem
ned under transduceren og se

størrelsen i forskellige dybder.

Grundlæggende har propeller og andre ekstra attraktorer – 
her et smileblade – især deres force i uklart vand, 
men kan også give godt i klart vand. Fisk derfor nogle takler 
med – og nogle takler uden, og du vil hurtigt finde frem til det, 
der er mest effektivt i en given situation. 
I hårdtfiskende vande gælder det normalt om, at gøre det 
modsatte af alle andre.

sætter ind, er fiskeriet derfor ofte
mere stabilt i de dybe søer.

Det betyder dog ikke, at lav-
vandede søer fisker dårligt i hård
frost. Når først der er gået et par
uger med koldt vejr, vænner fi-
skene sig til temperaturen, hvoref-
ter fiskeriet igen bliver mindst lige
så godt som før. Faktisk bliver det
tit bedre, fordi det effektive kulde-
chok betyder en relativt hurtig op-
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findes bestemte hotspots, hvor
gedderne af uforklarlige årsager
befinder sig. Selv om det i nogle
tilfælde kan være nær en eller an-
den form for struktur, kan der
også være tale om ganske små
områder på f.eks. fuldstændig flad
bund, uden nogen som helst form
for dybdevariation eller andre
synlige »features«. Ved at afsøge
steder som dette kan man pludse-
lige komme ud for områder på
f.eks. 50 x 50 meter hvor der er
masser af fisk. 

Især på de store og relativt klare
søer kan storgedderne stå meget
spredt, og hvis ikke man finder
stimer af byttefisk på sit ekkolod,
kan det ofte svare sig at prøve
kræfter med det pelagiske gedde-
fiskeri. Det kræver godt nok noget 
rygrad, for i praksis kan der være
enormt lang mellem fiskene, når
man afsøger de nærmest uende-
lige ørkener af frivand. Men vær
tålmodig – de store gedder er der;
ofte 1-12 meter under overfladen 
– selv over dybder på mere end
20-30 meter (se Fisk & Fri
9/2006). 

HVILE OG JAGTPLADSER – Lykken
er ikke nødvendigvis gjort ved, at
man spotter nogle store fisk på ek-

koloddet, pointerer Christian. –
Der kan nemlig være stor forskel
på geddernes opholdspladser –
samt de steder – de går på jagt. Et
godt eksempel kunne være en sø 

»Intet slår en super frisk
agnfisk der rykker godt i

flåddet....«
med en snitdybde på 10-15 meter
i december. Når man i en situa-
tion, som denne, finder fiskene
inde på to meter vand, så er der in-
gen tvivl om, at de er dér af en
eneste årsag – nemlig for at få no-
get at æde. Og aktivt jagende fisk
er alt andet lige noget lettere at
fange end fisk, som bare hænger
ud. Det kan derfor altid svare sig
at affiske selv lavvande områder,
hvis ikke man får hug på de mere
klassiske vintergeddepladser, som
f.eks. huller, skrænter eller om-
kring knolde. 

Det er klart at gedderne følger
byttefiskene, men det er langt fra
altid, at man skal finde dem lige

➛

Christian og Henrik’s klart
foretrukne afkrogningsværktøj er
en »Hookout« som denne. Dette

giver et mere solidt greb om
krogen en traditionelle peans.

ved siden af – eller under stimen.
Ofte står gedderne og hviler 70-100
meter fra de steder, hvor ekkolod-
det viser store stimer af småfisk.
Hvis man ikke ser større rovfisk
ved stimen af byttefisk, er det der-
for ofte en god idé at cirkle rundt
om området, for at finde rov-

Når der fiskes med vinden, er det
en fordel at kunne bremse farten

med et drivanker som dette.
Drivankeret kastes ud 4-5 meter

bag båden, og, kombineres der
med frontmonteret elmotor, er der

fuld styring på båden, samtidig
med, at der er det rette træk i

liner og takler – uden at det går
for hurtigt.
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fiskenes opholdssted. Først når rov-
fisken angriber stimen, ses de som
klassiske bananer lige omkring sti-
men. Her gælder det selvfølgelig
om at have agnene i vandet...

Større stimer af byttefisk kan
findes overalt, men dybe huller,
for foden af skrænter eller ved
ind- eller udløb af åer er ofte et af
de sikreste bud. Sidstnævnte ty-
pisk morgen og aften.

KOMBINATIONSFISKERI – Uanset
hvilket vand man fisker, vil det
være en fordel af afsøge vandet i
forskellige dybder – og med for-
skellige teknikker, fortsætter
Henrik. – Så kan man altid tune
sig ind på dagens melodi. Men –
når det er sagt, er det vigtigt at hu-
ske, at situationen kan skifte time
for time. Selv om man gradvist fo-
kuserer flere af stængerne på én
dybde med én bestemt teknik, bør
man altid lade 1-2 stænger fiske
radikalt anderledes, så man har en
chance for at opdage, hvis situati-
onen ændrer sig. 

Et godt udgangspunkt er, at fi-
ske to flådtakler på 10 fodsstæn-
ger yderst og to korte 9 fodsstæn-
ger inderst. På de to inderste stæn-
ger fisker vi normalt et bundtakel
på den ene og en løsline på den
anden. Det giver optimal variation
i både præsentation og afsøgning. 

En klassisk fordeling af fiske-

griber den højtgående agn uden at
få fat i den – typisk i september –
november. Det er selvsagt et rig-
tigt godt tegn på, at det kan svare
sig at fiske mindst én stang tæt på
overfladen eller i den øverste del
af vandsøjlen. Hvis ikke lige man
er heldig at trække agnen direkte
hen foran snuden på gedden, vil
det normalt være lettere for ged-

den at spotte et potentielt bytte
oppe i vandet end mod den mørke
bund. Af samme årsag fisker vi
normalt flertallet af agn over bun-
den, i midtvandet eller overfladen.
Hellere fiske flertallet af agn over
– end under rovfiskene.

Generelt gælder det om at prio-
ritere kvalitet frem for kvantitet,
pointerer Christian. Det handler
ikke blot om at få nogle stænger i
vandet. Man skal være kritisk
over for sig selv og sige – inden
jeg sætter flere stænger i vandet,
skal alle de takler som allerede er i
vandet fiske optimalt. Og ikke nok
med det. Man skal også have så
meget styr på situationen, at man
har overskud til at være 100% fo-
kuseret på eventuelle hug eller
tegn på fisk. Det skal ikke være et
succeskriterie at få så mange
stænger i vandet som muligt –
tværtimod. Vil man forbedre sin
fangststatistik, er der de små de-
tajler der tæller, slutter Christian
Møller, der som Henrik S. Lund
næppe har fanget deres sidste
storgedde.

GEDDEKONGERNE
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dybderne kunne være at fiske
bundtaklet skrabende over bun-
den, flådstængerne lidt længere
oppe i vandet – og stangen med
friline i 1-4 meters dybde.

Fiskenes opholds- eller jagt-
dybde afsløres selvfølgelig ved at
bide mærke i fiskedybden på de
stænger, hvor huggene falder.
Men – udover det, så betaler det
sig altid at være opmærksom på
hvad man ser; dels på ekkoloddet
– og dels i overfladen. Ofte ser
man hvirvler bag flåddet; enten
fordi agnfisken skræmmes op i
overfladen, eller fordi gedden an-

Når agnfisken – her en skalle –
fiskes i midtvandet angribes den

ofte fra neden – her er det en for-
del at montere den bagerste krog

løst på den nederste del af agn-
fisken. Omvendt – fisker agnen

meget tæt på bunden vil en større
del af huggene falde fra oven,
hvorfor det kan give en bedre

krogning, at montere den bager-
ste krog i ryggen. Bemærk at den

forreste er montert på siden af
næsen, hvilket gør at den trækker
til den modsatte side. Fordele er

indlysende: Der kommer lidt
større spredning på agnene. 

For at sikre en god bestand af
store fisk genudsætter Henrik og

Christian som de fleste andre
specimenfiskere deres fangst.

Henrik S. Lund med to flotte 
gedder på 10,0 og 8,5 kilo taget i
efteråret 2006. Fiskene huggede
med 5 sekunders mellemrum blot
20 meter fra hinanden, så der var
travlt i den lille båd.

LØSLINE 

– Nu om dage fisker de fleste dan-
ske geddefiskere med flåd eller
bundtakel, men på mange søer, vil
det være en stor fordel at fiske ag-
nen så naturligt som muligt – f.eks.
på løsline, afslører Christian. – Det
er et klassisk eksempel på hvordan
fiskeriet udvikler sig, for så til sidst
at vende tilbage til de ældste. Især
på hårdtfiskede vande, hvor fi-
skene har lært at associere flåd el-
ler bundtakler med fare, kan en
skalle fisket på simpel løsline være
hamrende effektiv. Hvis agnfisken
fiskes 1-2 meter under overfladen
kan det foregå helt uden belast-
ning, men skal den f.eks. 4-6 meter
ned, kræver det et lod på 5-15
gram afhængig af hastighed, vind
og vejr. Et lille gennemløbs kugle-
lod er en perfekt belastning til
løslinetaklet, der normalt fiskes
20-30 meter bag båden. Teknikken
fungerer helt klart bedst med en
velvoksen agnfisk, der har kræf-
terne til at arbejde sig godt ned i
vandet. Eksperimenter med graden
af belastning: Ofte kan en forskel
på blot 10 gram gøre forskellen på
succes eller fiasko. Ofte falder da-
gens største fisk på løsline – især
på ture, hvor vi kun lander meget
få fisk.

LØSLINE


