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Hvad skovene gemte

Morgenstemning ved henrikstorpseøn, 
hvor Jens og jesper fangede deres 
første svenske karper. Søen ligger blot 
3-4 kilomter fra Store Damm. Dette er 
iøvrigt coveret på Bursells første bog 
- “Moderne Medefiskeri” fra 1989
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Trætte oven på en lang dags vandring 
med kikkert og polbriller, opdager vi 
en perfekt lille flydeø for enden af 
en granbevokset odde. Alt imens vi 
står og nyder det perfekte jomfrue-
lige tæppe af mos og pors, flænges 
stilheden af et massivt drøn, da en 
enorm skælkarpe springer fri af van-
det og lander på sin solide bredside 
med et voldsomt plask. 

Det tager os ikke mange minutter at 
beslutte, hvor vi skal fodre – og til alt 
held har vi masser af majs og hjem-
merullede scopexboilies. Dybderne 
loddes og forholdene undersøges. 

Umiddelbart finder vi ingen snags og 
bunden er 2 meter lige under stang-
toppen, fordi vi beslutter os at fiske 
fra selve kanten af flydeøen. Plad-
sen kan ikke være mere komforta-
bel – midt på den er et område med 
rimeligt tørt mos – og resten af øen 
er blot 50 centimeter høj pors, der 
let kan forceres, hvis det skulle blive 
nødvendigt at følge en fisk ved land-
ingen. At lægge sig i mosset er som 
at kaste sig i en trestjernet sultan-
madras - selv afkrogningsmåtter og 
bedchairs er principielt set overflø-
dige – alt er perfekt.

Forud for dette gyldne øjeblik var 
gået flere sæsoners dagdrømmeri, 
en hel sommers testfiskeri og talløse 
rekognosceringsture. På tidsmaski-
nens display står juli 1989, og hvis 
GPS´en havde været opfundet, ville 
waypointet have ligget et godt styk-
ke ude i skovene syd for Perstorp i 
det nordlige Skåne.

Tilbageblik
Sommeren før – 1988 - havde Jesper 
og jeg tilbragt en hel måned i områ-
det, hvor vi især havde fisket den vel-
kendte Henrikstorpsjøn, få kilometer 
fra Perstorp. Min makker de første år 
i Sverige var Jesper Petersen, som 
jeg havde mødt gennem den lokale 
klub - Farum Lystfiskerforening. 

Sammen havde vi fisket de sjælland-
ske vande tynde – og vi havde haft 
masser af gode oplevelser sammen 
– blandt andet ved Lammefjordska-
nalerne, hvor vi fangede vores første 
karper ved Nordkanalen/Grevinge 
– men også vande som Gentofte Sø, 
Rosenborg, Store Hulsø og Furesøen 
blev fisket tynde af fætter guf og un-
dertegnede.

Jespers forældre havde en lækker 
ødegård ved Sösdala nær Hässle-
holm, og det var med den som fast 
base, at vi gik i gang med at udforske 
karpevandene i de sydsvenske skove. 
Inspirationen til at tage over sundet 
stammede især fra storkarpefotos i 

det svenske blad Fiskejournalen. Fis-
kene vejede 12-15 kilo, toppet af et 
monster på over 17 kilo, som den-
gang var suveræn skandinavisk re-
kord. Ved alle billederne af storfisk 
stod der typisk ”Damm ved Hässle-
holm”, så valget af base kunne ikke 
være mere perfekt. Problemet var, 
at der var flere hundrede søer, der 
med god vilje kunne leve op til titlen 
”Damm ved Hässleholm”, så det var 
bare om at komme ud og lede…

Den tids absolut mest kendte stor-
karpefangere hed Rune Kanintand 
Karlsson og Per Torstensson, så en 
del af planen var at besøge Rune for 
at få nogle gode tips. Det kom ikke 
som en overraskelse, at hans mund 
var lukket med syv segl, men han 
var vældig flink – og vi blev også 
inviteret med på døbelfiskeri i hans 
hjemvand Almåen. Hans bilfarve, 
model og registreringsnummer blev 
indgående studeret, men henblik på 
senere research… 

Manden måtte jo fodre og fiske – og 

hvis vi vidste hvilken bil vi skulle 
kigge efter ville det måske lette ef-
tersøgningen langs de 10.000 km 
skovveje, der var potentielle par-
keringspladser… Men på trods af 
ihærdige forsøg fandt vi aldrig bilen 
– først efter vi selv havde knækket 
nødden og havde overgået kanintan-
dens PR med god margin.

Det første år i skovene ved Perstorp 
mødte vi ikke blot Kanintanden, men 
også mange af de gutter der på det 
tidspunkt var kimen til et spirende 
karpe- og specimenfiskeri i Sverige: 

Jörgen Larsson, der boede i Vester 
Torup blot få kilometer fra området 
– samt Rikard Bengtsson (senere 
arrangør af de hedengangne svens-
ke medemesser i Strömsnäsbruk) 
og Frederik Stjärnkvist, der senere 
– sammen med Niklas Nilsson - var 
pioneren bag det efterhånden vel-
kendte storsuderfiskeri i Hallandske 
Antorpasøen.

Kummefryser og Cardinaler

Jens Bursell med sin 
første svenskerkarpe 
– en mager spejl-karpe 
på 8,8 kilo fra Henrik-
storpsjøn - 1988. Denne 
fisk er sandsynligvis 
den første svenske fisk 
fanget på boltrig.



I ødegården var en seriøs kumme-
fryser, som vi havde fyldt til randen 
med hjemmerullede boilies – og når 
der skulle suppleres op, indtog vi 
køkkenet med store sække af casein, 
sodiumcasin, rismel, sojamel, majs-
mel – og masser af velduftende sco-
pex – synes vi selv. Det synes Jes-
per mor ikke… Dengang var der ikke 
noget der hed færdigmix og boilies i 
butikkerne – det hele var skaffet og 
lavet fra grunden af og vores flavours 
var bestilt hjem fra England. 

Dette var også før der var noget der 
hed baitrunners – vores grej var 
Cardinal C5 hjul, Drennan Pike Float 
stænger og 0,35 Berkley Big Game 
line, alubanksticks og Optonic bid-
meldere. Krogene var de stadig su-
perfede Drennan Boiliehooks – ty-
pisk i str. 2, og forfangene var de 
første typer af spundne forfang fra 
Kryston. Karussedrengene var toptu-
nede og klar - nu skulle den ha’ en 
over nakken.

Premieresucces
Fra FJ vidste vi, at der var fine fisk i 
Storedamm – men de største re-gi-
strerede var blot 12-13 kilo, hvilket 
også ville være rigeligt til at bringe 
os i den syvende karpehimmel. På 
det tidspunkt var der knapt nok nog-
le danskere der havde set – endsige 
fanget fisk i den størrelse – og kun 
en håndfuld danskere der nogensin-
de havde fanget en fisk over de ma-
giske 10 kilo. Så for os ville selv en 
10 kilos fisk være mere end rigeligt 
til at redde turen.

Den første nat ved Storedamm blev 
en tur vi aldrig ville komme til at 
glemme. Vinden blæste friskt fra SV, 
og vejret var skummelt og truende. 
Nu, hvor vi selv havde set en massiv 
fisk springe, var vi fulde af selvtillid. 

Spændingen var næsten ikke til at 
bære, og til alt held blev den indfriet 
allerede midt på natten, hvor Jespers 
Optonic skrattede for fulde gardiner. 
Fisken kæmpede hårdt og kontant, 
men fighten gik problemfrit, og in-
den længe kunne vi jublende konsta-
tere, at vi havde overgået den Bres-
sendorfske konstant (10,65) med 
flere kilo. Monsteret vejede utrolige 
13,3 kilo. Jeg ville være en løgner, 
hvis jeg påstod, at jeg ikke var hvid i 
hovedet af misundelse… 

Til alt held gik min bidmelder allerede 
kort tid efter, hvor jeg efter en lige så 
fed fight kunne lande en langstrakt 
spejlkarpe på 13,2 kilo. For vildt – vi 
havde blot fisket få timer og havde 
allerede landet to fisk over de nær-
mest uopnåelige 13 kilo!!!

Fuldmåne over Storedamm
Høje af lykke over vores fantastiske 
start på fiskeriet, kunne vi næsten 
ikke vente til den følgende nat. Vejret 
var blevet skyfrit, og da vi nærmede 
os vandet hang en stor, flot fuldmåne 
over den blikstille sø. 

En times tid efter havde vi kastet 
vores 2 x 3 glidetakler med 2 x 30 
mm afbalancerede scopex snow-
mans ud på foderpladsen 40 meter 
fra flydeøen. Skyfri, kolde og klare 
nætter med fuldmåne var ikke just 
de forhold, der traditionelt blev prist 
til skyerne i karpelitteraturen, så vi 
afventede situationen med en vis 
skepsis. Men – vores tvivl blev gjort 
kraftigt til skamme. Midt på natten 
kørte min ene bidmelder i takt med 
at monkey´en klatrede op ad clim-
beren i jævn fart. 

Da modhugget faldt, var jeg ikke i 
tvivl om, at det var en god fisk – hvil-
ket ikke var helt skævt: 14,3 kilo. Vi 
havde svært at tro vores egne øje 
– kunne dette fiskeeventyr virkelig 
blive ved med at fortsætte?

Fisken blev sacket, og efter et par ti-
mer bippede min anden Optonic. Min 
gamle Pike Float flexede fuldstændig 
sammen, og da fisken tog et ubrudt 
udløb på næsten 100 meter, var jeg 
ikke et sekund i tvivl om, at dette var 
den fisk, som jeg altid havde drømt 
om at fange. Pludselig stoppede fis-
ken, og jeg åndede lettet op. Men 
det var en stakket frist, for blot få 
øjeblikke senere kunne jeg mærke, 
at fisken var ved at sætte sig fast i 
noget, der efter al sandsynlighed var 
nogle store sunkne grene. 
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Jens Bursell og Jesper Petersen 
linet op til storstilet boilieproduk-
tion i Farum Lystfiskerforening. 

Jens Bursell og Jesper Petersen, 
med deres premierefisk fra 
Storedamm – 13,3 og 13,2 kilo.



Nærmest grædefærdig, gav jeg fis-
ken løsline i et sidste håb om, at den 
selv ville svømme fri. Sekunderne 
føltes som timer, imens jeg stod der 
i måneskinnet og bad til samtlige fis-
keguder nord for Farum. Pludselig 
skete det utrolige: Linen begyndte 
lige så stille at løbe ud mellem mine 
fingre – fisken var fri! Med bankende 
hjerte slog jeg bøjlen over og lagde 
fuld kraft på stangen for at presse 
fisken op i overfladen og tættere på 
land, hvor der var frit vand. Med et 
kunne jeg mærke fiskens bevægelser 
forplante sig i stangen – og denne 
gang uden den faretruende skurren 

fra kraftige grene. Efter endnu et par 
gode udløb nærmede fisken sig land 
og det ventende net. 

Første skandinaviske 
40 lbs+ karpe
Da fisken kom så tæt på, at vi kunne 
se dens brede ryg og enorme skæl-
lede bredside, var vi lige ved at tabe 
både næse og mund. Fisken overgik 
med kæmpemargin vores vildeste 
fantasi. Nettet var ikke bare tungt – 
det var næsten ikke til at løfte fri over 
porsebuskene… Og da fisken omsider 
lå sikkert i det bløde sphagnum mos, 
blev der meget stille. 15 kilos vægten 

kom frem – og med bævrende hæn-
der måtte vi konstatere, at den gik 
fuldstændig i bund. Målløse forsøgte 
vi at parallelkoble to vægte og kom 
herved frem til en vægt i omegnen 
af 18-19 kilo!!!  Fisken var med sik-
kerhed over Per Torstenssons davæ-
rende svenske rekord – og også den 
første skandinaviske karpe over de 
nærmest urealistisk magiske 40 lbs. 

En så stor fisk måtte naturligvis vejes 
på en ordentlig vægt – så der var ikke 
andet at gøre end at sacke fisken og 
tage til Vester Torup for at låne en 20 
kilos vægt af Jörgen Larsson.
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Jens Bursell med den 
første skandinaviske 
karper over de magi-
ske 40 lbs.: 18,4 kilo.
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Boilies på ruden
Da vi ankom til Jörgens villa Villakul-
la var alt stille. Klokken var seks om 
morgenen. Alle i familien sov, så der 
måtte specialskyts til for at vække 
den gæve karpefisker – uden også at 
vække resten af familien. Med stor 
præcision beskød vi Jörgens vindue 
med 35 mm boilies, indtil han søvn-
drukken åbnede vinduet. Hvis ikke 
han havde gjort det før, så kan det 
nok være han spærrede øjnene op, 
da vi på klingende dansk råbte ”Hej 
Jörgen – vores femtenkilos går i bund 
– har du en tyvekilos vægt?”  

En halvtimes tid senere var vi tilbage 
på pladsen, hvor vi kunne veje den 
fantastiske skælkarpe til intet mindre 
end 18,4 kilo. Fisken var ikke særlig 
høj, men utrolig bred over ryggen 
– længden var 90 cm og mund-dia-
meteren næsten 8 cm!

Min vildeste fiskedrøm var gået i op-
fyldelse! Et er at fange en 18+ fisk, 
men at det oven i købet er en skæl-
karpe var simpelthen for vildt.

Glædesrusen var ubeskrivelig – fak-
tisk var jeg så fraværende af glæde, 
at jeg senere på dagen i min distrak-
tion kørte lige ind i jernbanebommen 
ved Perstorp, på vej op til kiosken for 
at fejre med en Pripps. Bagefter kør-
te vi til Kristiansstad for at aflevere 
vægten til Jörgen, som på det tids-
punkt arbejdede i en grejbutik der. 
Da vi havde afleveret vægten, og 
havde kørt et par minutter brød bi-
len sammen. Et uheld der endte med 
at jeg måtte skrotte det gamle vrag 
i Sverige. Det indebar to problemer 
– for det første havde jeg lånt den 
af min far – og for det andet havde 
vi ikke længere vores egen bil, der 
kunne bringe os til og fra søen. Først-
nævnte gik an, mens sidstnævnte 
var mere problematisk. 

Til alt held lykkedes det os at leje 
en bil til en overkommelige pris – og 
så var vi ellers på banen igen. Gad 
vide hvad biludlejeren havde sagt, 
hvis han havde vist, hvad den kom 
til at stå mål til de kommende uger 
af majs, scopex boilies og sure gum-
mistøvler.

Eventyrlige skove
Følelsen af at være fuldstændig alene 
i et øde skovområde ved et kæmpe 
søkompleks fyldt med monsterkar-
per var et af de vildeste fiskeeventyr, 
jeg har oplevet. Men – den unikke og 
uspolerede oplevelse drejede sig ikke 
kun om de store fisk. Alene naturen 
ved området var det hele værd. Blot 
ved de par søer hvor vi færdedes, 
ynglede der syv fiskeørnepar, og det 
var ganske almindeligt at se jagende 
fiskeørne blot 35-100 meter fra, hvor 
vi fiskede. 

Rød glente, musvåge, spurvehøg og 
duehøg var også almindelige, og om 
natten var natuglerne på spil. Søen 
havde også rødstrubet lom, hvis su-
blime tegninger er et studie i skøn-
hed. 

Hvis man var heldig så man en elg, 
men mest tydeligt husker jeg de tid-
lige morgener ved søen, hvor den 
krydrede duft af pors og grannåle 
fuldendte den sanselige oplevelse af 
sø og skov.

Selv om vi ikke mødte et øje i sko-
ven, gjorde vi meget ud af ordspro-
get – diskretion er en dyd. Vi var ikke 
i tvivl om, at her var øde, men for at 
checke om der nu vitterlig også var 
så øde, placerede vi en halvtredskro-
neseddel på et strategisk sted, som 
man simpelthen måtte passere, for 
at komme ud til danskerøen, der på 
dette tidspunkt blot hed atten-kilos 
pladsen. Sedlen forblev urørt…

Rundt omkring i søerne drev store 
flydeøer – måtter af sphagnummos-
ser, hvorpå der groede pors og birke-
træer op til 5-8 meters højde. 

De fleste af dem var strandet langs 
land og fungerede som udmærkede 
fiskepladser. På de steder, hvor de 
blokerede for smalle passager, kunne 
fiskene simpelthen svømme direkte 
under. På et tidspunkt havde jeg fod-
ret en plads op, men da jeg kom for 
at supplere fodringen, var det et eller 
andet helt forkert. Var jeg gået ned 
til det rigtige sted? 

Præcis der hvor jeg havde fodret i 
flere dage lå en flydeø på 50 x 50 
meter… Eftersom det var svært at 
fodre og fiske under en ø, blev det 
naturligvis droppet!

Jesper i gang med at kreere aftens-
maden på sit trangia

Lidt længere inde i skoven havde vi 
lavet en basecamp, hvor vi havde et 
større lager af boilies. Det skulle vi 
aldrig have gjort, for også musene 
var vilde med Scopex. Allerede ef-
ter en lille uges tid var den faste og 
før også vandtætte bund fuldstæn-
dig perforeret af musehuller – en 
tilstand som teltets ejer – min da-
værende kæreste senere viste sig at 
være knapt så vild med. 

Ugerne gik
Det blev en fantastisk sommer, med 
masser af fisk og uforglemmelige op-
levelser. Men - til sidst begyndte vi at 
gå hinanden lidt på nerverne – det 
kan let ske når man fisker, deler telt 
og sure sokker flere uger i træk… En 
dag på vej ned til Håkantorp blev vi 
så sure på hinanden, at det endte 
med, at vi rasende gik hver sin vej. 



Jesper tog op til byen – for at ordne 
noget med bilen, og jeg gik ned til 
søen. Da jeg skønnede, at der let 
kunne gå en hel del timer – eller må-
ske dage - inden han – måske – kom 
tilbage, kastede jeg stængerne ud 
og satte mig til at vente. Der var 
helt klart aktivitet på pladsen, og på 
blot et par timer landede jeg to flotte 
fisk over 13 kilo. Da han endelige 
kom dagen efter, var det i godt hu-
mør – med bajer og chips – samt en 
både hyggelig og forsonende tone. 
På trods af synet af de to store våde 
sacks, blev vi hurtigt lige så gode 
venner, som vi altid havde været.

Elefantben og vand mellem 
tænderne
Især på første halvdel af turen fore-
gik en del af fiskeriet i Håkantorp 
Mølledam, der ligger umiddelbart 
syd for Storedamm – kun adskilt af 
en lille dæmning. Favoritpladsen her 
var en lille lækker vig, hvor vi fiskede 
fra bunden af denne op til kanten af 
et åkandebælte i midten. Og det blev 
da også her, at Jesper fik sin største 
fisk på turen – samt turens største 
spejlkarpe. 

En tidlig morgen, mens morgentå-
gerne rullede over søen, satte han 
krogen i en massiv og velfightende 
spejkarpe, der tog rigtig godt ved. 
Fisken var sikkert på vej mod net-
kanten – troede vi – da den pludselig 
tog flugten, så kaskader af vand stod 
til alle sider. Ja den har du hørt før, 
tænker du, men dette er faktisk en 
af de få fightsituationer, hvor jeg har 
været heldig nok til at fange det. 

Mens Jesper stod  i vand til livet, 
stod jeg nemlig klar med kameraet, 
og med en lukketid på 1/30 sekund 
var jeg svineheldig at fange situa-
tionen lige på kornet. Efter den del 
mellemlange udløb, lykkedes det dog 
Jesper at få fisken i nettet – men det 
var ikke slut med det. Han manglede 
nemlig lige at bjærge både sig selv 
og fisken sikkert op på land, hvilket 
hurtigt skulle vise sig at blive lettere 
problematisk. 

Brinken var stejl og glat, men ikke 
nok med det. Hans heldragt var fyldt 
med vand, der lå og skvulpede rundt 
mellem inderfor og yderstof, så be-
nene lignede et par elefantben – et 
kosteligt syn. Havde fisken været 
mistet kan det nok være, at Jesper 
havde taget min storgrinende at-
titude mere nært, men med turens 
største ”spegelkarp” i hånden, var 
han ikke til at skyde igennem. Hvem 
gider også bekymre sig om et par 
ben, der vejer 50 kilo stykket, når 
man lige har landet en drømmekarpe 
på 16,6 kilo?

Jespers PR spejler genudsættes for-
sigtigt, hvorefter han ovenud lykke-
lig kaster sig i søen iført heldragt und 
alles - samt afslutter morgenens fi-
skeri med en seriøs hvalblåst mellem 
fortænderne. 

Knusende stilhed
Da vi kom hjem fra Sverige beslut-
tede vi os for at overraske vores 
klubkammerater i Dansk Karusse 
Konsortium. Når folk spurgte hvad vi 
fangede, var svaret ”ikke noget sær-
ligt”. Først da jeg afholdt min fødsels-
dag for Konsortiet en måned senere, 
havde vi besluttet at løfte sløret for 
vores historiske fiskeri. Da vi havde 
fået et par pilsnere kom lysbilledap-
paratet frem. Vi startede med bille-
derne af de mindste fisk og allerede 
efter en god stak 10-13 kilos fisk var 
der stille – helt stille. Så det kan nok 
være, at folk var ved at tabe både 
næse og mund, da vi fortsatte med 
fisk på 14, 15 og 16 kilo. 

Da vi til sidst startede med at vise et 
nærbillede af munden på 18,4 kilos 
skælkarpen, var folk lige ved at gå 
bagover i stolene, og da fisken blev 
vist i fuld størrelse og med vægtan-
givelse, var der så stille, at man ville 
have kunnet høre et majskorn falde 
til jorden.

Året efter
De kan næppe undre, at allerede 
året efter vores første storfangster, 
var der mange fra Dansk Karusse 
Konsortium, der ville over og prøve 
kræfter med de svenske storkarper. 

Jesper Petersen og jeg havde planlagt 
et langt seriøst sats i sommerferien, 
og havde lovet Thomas Petersen, at 
han kunne få lov til at fiske på nogle 
fodringer, som vi tog over for at lave 
en uges tid, før han kom. 

Da Thomas gjorde sin entre ved 
Perstorp sommeren 1990, havde vi 

Jesper med turens største 
”spegelkarp” på 16,6 kilo.
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brugt en uges tid på at køre to fod-
ringer: en i Håkantorp Mølledam og 
en ved en stor flydeø i den vestlige 
del af Storedamm. Thomas, der på 
det tidspunkt aldrig havde fået en 10 
kilos karpe før, var meget spændt. 
Han behøvede ikke at vente længe, 
for allerede den første nat på fodrin-
gen i Mølledammen, landede han en 
flot spejler på 11,7 kilo. 

Første skandinaviske 20 kilo+

Et par dage senere tog vi videre for 
at prøve fodringen i Storedamm. Vi 
trak lod om, hvem der skulle fiske 
hvor i det cirka 3 x 25 meter store 
foderfelt og resultatet var, at Jesper 
fiskede yderst til venstre, Thomas i 
midten og jeg på højre flanke. 

Taklerne blev kastet ud ved 23-tiden 
og ved det første tegn på dæmring 
hylede Thomas’ bidmelder i et adsta-
digt bippende tempo – det var nemlig 
dengang vi primært brugte glidende 
paternostertakler og monkey-climbers 
(for de nye karpefiskere, der ikke har 
hørt om begrebet monkey-climbers 
kan det siges, at det var en hæder-

kronet bagindikator op til engang i 
starten af halvfemserne, hvor blandt 
andet swingers blev mere populære).

Fisken tog et kort udløb, hvorefter 
den fulgte pænt med ind, indtil den 
kort tid efter lå i nettet. Den gen-
nemsnitlige langstrakte svenskerkar-
pe kæmpede gennemgående rigtig 
hårdt, så ovenpå den tamme fight, 
blev vi alle noget overraskede, da vi 
indså fiskens enorme størrelse. 

Allerede efter blot få timers fiskeri 
i legendariske Storedamm, havde 
Thomas landet den første skandina-
viske 20+ fisk nogensinde!!! 

Vores vægt gik kun til 20 kilo, så 
det var atter tid til at få assistance 
fra Jörgen Larsson, der i mangel af 
bedre havde kørt til Vester Torup og 
hentet sin mors gamle badevægt. 
Og så gik vi ellers i gang med at 
veje Thomas uden fisk – og Thomas 
med fisk, hvilket med lidt simpel 
købmandsregning gav intet mindre 
end ufattelige 21,2 svenske kilo. Vi 
var alle i den syvende karpehimmel 
– ikke mindst Thomas, der efter en 

kort 10+ karriere, kunne konstatere, 
at hans storkarper holdt et ganske 
godt gennemsnit…

Thomas Petersen får et powernap 
samme morgen som han fangede den 
første skandinaviske 20 kilos karpe

Karusser i skoven
Rygtet gik hurtigt, og allerede et par 
uger efter sværmede det med Ka-
russe-rødder, der havde bosat sig alle 
mulige underlige steder i skoven – her 
iblandt Claus Qvist, Ole B. Nielsen og 
Nicolaus Geist (nu Nicolaus Nissen). 
Det blev til mange muntre timer 
– både i skoven og på ødegården. 
Og som et ekstra fornøjeligt indslag, 
havde Dansk Karusse Konsortium 
samlet en pulje på 800 kroner, der 
skulle tilfalde Jespers mor, hvis hun 
turde klippe min hedengangne hårtot 
af, når hun alligevel skulle klippe den 
dengang temmelig beatleshårsagtige 
karpefisker – Dr. B. Men det turde hun 
ikke - og totten holdt hele vejen ind i 
det næste årtusinde, hvor den til sidst 
røg inden en vigtig jobsamtale… 

Vi fik alle en del fisk, men hen på 
slutningen af juli og begyndelsen af 
august var der rigtig langt mellem 
snapsene. Det mest sindsoprivende 
var, at jeg mistede en virkelig stor fisk 
i Storedamm, som jeg den dag i dag 
vil sværge på vejede et godt stykke 
over 20 kilo. Fisken havde en gigantisk 
hale, og var både lang og dyb. Des-
værre satte den sig fast mellem rød-
derne på flydeøen på ”danskerplad-
sen” – stedet hvor jeg året forinden 
havde landet den første skandinaviske 
40 lbs+ fisk. Fisken var stadig på kro-
gen, da jeg rakte min stang til Jesper 
og bad ham om at holde den, og slå 
baitrunneren til, så fisken kunne løbe 
uhindret, hvis den kom fri. 

Da jeg var ved at tage tøjet af for at 
dykke ned til fisken, var Jesper gået 
i panik og havde – på trods af min 
formaning slået baitrunneren fra, 
og pressede fisken så stangen var 
spændt til bristepunktet. Sekunder ef-
ter knækkede linen med et smæld…

Et par dage efter tog jeg til Østafrika 
i en måneds tid, hvor jeg blandt an-
det fik revanche med en fantastisk 
white tip reef shark på 157 kilo.

Thomas Petersen med 
Skandinaviens første 20 
kilos karpe - vægten var 
21,2kilo
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En enkelt 15 kilos og et par mindre 
fisk var det magre resultat af fem 
ugers intensivt karpefiskeri tidligere 
på sommeren, så jeg var efterhån-
den godt sulten efter at se andet end 
andres fisk. Jesper og jeg (læs Jes-
per) havde de seneste 14 dage kun 
fået en enkelt 11 kilos.

Efter en temmelig anstrengende van-
dretur gennem mudret, sjaskvåd og 
uindbydende skov fyldt med dæmo-
ner, skovtrolde og myretuer, kom jeg 
omsider frem til søen. Man kan vist 
roligt sige, at forholdene havde æn-
dret sig, siden jeg var her sidst sam-
men med mine fiskekammerater. En 
heftig vind peb i trætoppene, og kul-
sorte regnvejrs skyer stormede hen 
over søen.

Jeg havde ikke stået og betragtet 
sceneriet i fem minutter, før en stor 
fisk drønede fri af vandet blot 20 
meter ude. Sidst jeg stod her, havde 
overfladen været gold i 14 dage. Be-
hagelig tanke, at der åbenbart omsi-
der var ved at komme lidt aktivitet. 

Regnen haglede ned, og det var alle-
rede så småt begyndt at blive mørkt, 
så det gik hurtigt med at få rigget 
parasol og stænger op.

Falsk mega-hug
Det blev en lang, våd nat. En times 
tid før det lysnede, vågnede jeg brat 
ved lyden af en virkelig stor fisk, som 
eksploderede i overfladen blot få me-
ter fra mine stangtoppe. Få sekun-
der senere løb begge mine monkyer 
i vejret samtidigt, og begge stænger 
blev flået af stangholderne – men 
ak, blot et mega linenap; formodent-
lig fra den fisk, som sprang.

Det blev langsomt lysere, og træerne 
på den modsatte bred tonede frem 
i et flot spekter af tunge, gråsorte 
nuancer for af og til at forsvinde i 
drivende tågebanker. Karperne gik 
fuldstændig amok. Overalt på søen 
var hvirvler og plask fra store fisk. 
Jeg stirrede spændt ud på foderplad-
sen, og i det samme sprang en stor 
spejlkarpe fri af vandet direkte over 
mine agn, - 20 sekunders åndeløs 

spænding gik som timer, inden mon-
keyen hamrede op. Fisken fightede 
som en gal, men det samme gjorde 
galningen som holdt stangen, så ef-
ter et par minutters hasarderet fight 
i det nærmeste sunkne træ, lå kar-
pen nettet. 15.6 kilo koncentreret 
spejlkarpe! Jeg havde næsten glemt 
den behagelige følelse.

I samme øjeblik  karpen var puttet 
i sækken, var der bid på den anden 
stang. Med et gigantisk tigerspring 
var jeg over stangen og et kvarter 
senere lå en kort, smældfed 15 kilos 
i nettet.

Det var efterhånden blevet helt lyst, 
og vinden var taget kraftigt til. Træ-
erne omkring mig knagede faretru-
ende. Det ville egentlig være trist at 
ende sine dage som bankekød under 
et 20meter højt grantræ, men hvem 
gider bekymre sig om den slags ube-
tydelige ting, når karperne æder som 
sindssyge? Et par timer efter mistede 
jeg en rigtig god fisk efter en sej fight, 
men alt i alt var jeg mere end tilfreds.

Karussendorf med 
to pragtfisk på 15 og 
15,6 fra Håkantorp 
Mölledam.

Revanchen



Sikker hugudløser
De næste to dage gik uden de helt 
vilde hugperioder. En enkelt 12 kilos 
fisk lod sig dog lokke. På fjerdeda-
gens morgen var der absolut ingen 
aktivitet på foderpladsen, så derfor 
besluttede jeg at eftervise min kloge 
kompagnon Jespers tese omkring 
spadeture under karpefiskeri. Som 
sagt så gjort. – Jeg slog bøjlerne fra 
og gik 15meter op ad en stejl skrænt 
for at vidergi’ de seneste fire dages 
dåsemad til moder jord. Jeg vil spare 
læseren for yderligere detaljer, men 
midt i mit diskrete ærinde hylede 
mine Optonics for fulde frekvenser. 
Tesen var som altid sand. Er du ab-
solut hjælpeløs i færd med at besør-
ge naturens vilje, får du pr. definition 
hug. Med bart agterspejl og bukserne 
nede om knæene væltede jeg under 
stor tumult gennem det tætte gran-
krat ned til stængerne.

Fisken kom efter en hasarderet og 
yderst komisk fight i nettet. Den så 
nærmest ud som om den var ved at 
brække sig af grin over de to blege 
ben i vandkanten. Det kunne jeg ikke 
fortænke den i.

Ny plads – nye fisk
Den følgende dag gik turen til en ny 
plads, jeg havde fodret op de sidste 
fire dage. I forbindelse med plads-
skiftet havde jeg aftalt at mødes med 
min ven Tony, som ville komme på 
en kort visit – uden grej. Vi skyndte 
os ned til pladsen og fik pakket ud.

Den første nat gik uden hug, og Tony 
var efterhånden godt i tvivl om, hvor-
vidt jeg havde valgt en god plads. 
Mens tvivlen nagede ham, blev stilhe-
den brudt af de velkendte bip-lyde fra 
mine Optonic. Med stangen i hånden, 
kunne jeg straks mærke at fisken var 
til at tage og føle på. Efter en kort 
fight fulgte fisken med ind, og fem 
minutter senere lå den i nettet. 

Karpen blev forsigtig puttet i vejepo-
sen, og vægten stoppede først ved 
19 kilo. Allerede en halv time senere 
var der hug på midterste stang. Li-
nen hvinede af hjulet med en så øre-
døvende larm, at gamle Izaak Wal-
ton vrikkede med ørene i sin grav 
af lutter velvære. Fisken kæmpede 
som besat, og jeg blev godt hed, da 
jeg så, det var en stor skælkarpe på 
15,0 kilo.

Tonys hoved blev langsomt grøngult 
– så gult at vi aftalte, at han nok 
hellere måtte låne de to af mine tre 
stænger for ikke blive helt dårlig. 
Da vi havde siddet en times tid kom 
hugget, og han krogede et bæst af 
en fisk. Den flåede brutalt line af hju-
let, og utallige vilde og sveddryppen-
de udløb senere, kunne han lande et 

stk. personlig rekord på 18.1 kilo.
Tony var mindst lige så beruset af 
lykke som jeg. I sådan et tilfælde er 
der intet andet at gøre end at løbe 
som en gal, alt imens man foreta-
ger mærkelige fagter og psykedeli-
ske rejehop eller kolbøtter. Seancen 
sluttede med en velovervejet rulletur 
i mudderet og en stille smøg til at 
dulme nerverne på.

De næste dage forløb uden fisk, men 
det var til at leve med…

Jens med karpen Wanda første gang 
den blev fanget på 19,0. Denne fisk 
blev sidenhen fanget af Thomas P 
som daværende uofficiel skandina-
visk rekord. Skælleren vejede 15,0 
kg. Tonys fisk kan ses i bogen Big 
fish from Foreign Waters (Bursells 
kamera var løbet tør for film, da den 
kom i land...)

Årene derpå
I årene der gik, løb rygtet om de 
store svenske fisk, og inden længe 
kendte Gud og hver mand til det fan-
tastiske fiskeri i de svenske skove. 
Tyvfiskeriet blev stoppet, og i stedet 
fik en håndfuld fiskere lov til at fiske 
– heriblandt Thomas Petersen. De 
udvalgte karpefiskere havde kronede 
dage – nu kunne de både færdes og 
fodre frit, hvilket selvsagt gav per-
fekte muligheder for at dyrke et seri-
øst og perfekt tilrettelagt fiskeri. 

Dette resulterede i en del flotte fang-
ster – heriblandt Thomas Petersens 
fantastiske uofficielle karperekord 
fra 1994 på 21,1kg – ”Wanda”. 

Dette var samme fisk, jeg fangede 
første gang i august 1990, som den 
største i min doublet med en skæl-
karpe på 15,0.
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Fiskeørne, fjernbetjening og 
forsoning
Efter 1990 fiskede jeg ikke i området, 
men da jeg interesserede mig meget 
for rovfugle, besøgte jeg ofte områ-
det for at fotografere fiskeørnene. 
Jeg kendte området som min egen 
bukselomme – og bare det at være 
her alene i et telt, var rigeligt til at 
gøre mig glad. På et tidspunkt havde 
jeg opsat et fjernstyret kamera i et 
træ i nærheden af fiskeørnene. Ved 
hjælp af en infrarød fjernbetjening 
kunne jeg udløse kameraet på 100 
meters afstand, hvor jeg lå helt stille 
i en lille bivuak overdækket med ca-
mouflagenet. 

Pludselig kunne jeg høre knækkende 
grene i skovbunden, et par hightech 
lyde fra en walkie efterfulgt af orde-
ne: ”Nu har vi ham – send hundene 
og omring ham”. Med disse ord steg 
pulsen en kende, men eftersom jeg 
havde fuldstændig rent mel i posen, 
forberedte jeg mig på at forklare si-
tuationens rette sammenhæng – jeg 
havde ingen fiskestænger med.

Lidt efter stak et hoved ind gennem 
åbningen. ”Nu har vi dig Jens Bur-
sell” – sagde manden, der vidste sig 
at være godsejeren på Gustavsborg 
– Jan Wendt. Rundt om bivuakken 
stod 7 mand med geværer og hunde. 
Mit navn kunne jeg næppe løbe fra 
– og jeg var målløs, da manden også 

kunne recitere min adresse og tele-
fonnummer. 

Det viste sig, at manden havde lavet 
en ”WANTED” liste til alle sine folk, 
som i årevis havde søgt efter blandt 
andet mig og Tony i skovene omkring 
Gustavsborg. Faktisk var de gået så 
langt, at de i en periode havde lavet 
helikopterovervågning… På et tids-
punkt havde de været så tændt på 
stegt tyvfisker, at de nærmest havde 
ransaget skovene hver eneste nat.

Da de reelt set ikke havde set mig 
fiske, forsøgte de at bluffe mig ved 
at sige at de lige havde set mig fiske 
ude fra flydeøen og at de havde set 
Tony for et par timer siden. På det 
tidspunkt var Tony ude at rejse – og 
jeg havde ligget i skjulet i flere dage 
– uden at være på flydeøen. Da jeg 
havde forklaret dette, kom godseje-
ren med en klokkeklar udmelding: 

”Hvis ikke du er ude af skoven om 5 
minutter, så får du så mange bank, 
at du skal bæres ud”. Det var en be-
sked der var til at føle på, så selv 
om jeg faktisk var i min fulde ret 
til at være hvor jeg var, besluttede 
jeg mig for at 7 velvoksne skovar-
bejdere, en håndfuld hunde, en stak 
geværer og en sur godsejer næppe 
var til at spøge med, hvis man havde 
i sinde ikke at komme hjem i en sort 
plasticpose.

Som sagt så gjort. Med tanke på en 
forestående massakre tog det mig 
ikke mange sekunder at pakke sam-
men, og inden de 5 minutter var gået, 
var jeg i raskt trav væk fra søen. 

Lidt længere nede af skovvejen lå 
godsejeren og hans folk på lur og da 
de så, at jeg faktisk havde ”rent mjöl 
i posen”, kom han og gav mig en 
meget stor undskyldning, hvorefter 
han tilbød mig et lift op til Perstorp 
station. 

Det viste sig, at Jan Wendt var ver-
dens flinkeste mand, og da han sag-
de farvel tilbød han mig, at jeg bare 
kunne komme over og fiske med 
ham, hvis jeg havde lyst. 

Faktisk nævnte han, at vi sikkert 
havde fået lov til at fiske dengang i 
gamle dage – hvis bare vi var kom-
met og spurgt… En god morale der 
var sund at tygge lidt på – og som 
jeg også lærte lidt af.

Året efter tog jeg imod hans invi-
tation og fiskede sammen med Jan 
Wendt i Håkantorp Mølledam på en 
plads, som Jörgen Larsson og Ola 
Hansson havde fodret op. 

Det blev en munter aften med mas-
ser af røverhistorier fra dengang de 
fredløse tyvfiskere boede i skovene 
- og godsejerne lå på lur i mørket… 
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