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Nogle af de vande der for alvor lagde 
ryg til en del fisk over 8-9 kilo i starten 
af firserne var Rosenborg og Vallens-
bæk. I Vallensbæk Sø fangede jeg 
min første karpe over 10 kilo i 1984 
på en velvoksen kattemadsboilie på 
30-40 mm!! Jeg havde glemt net-
tet så fisken, der vejede 10,65 kilo, 
blev landet ved at trække den ind i 
et lille lavvandet hak i bredden, hvor 

jeg spærrede for al udsvømning med 
min orange/bæbrune klapstol fra det 
lokale byggemarked. 

Langt mellem snapsene
Mange af de vande vi gik efter i 
de helt tidlige år var stort set ude-
lukkende baseret på løse rygter, 
for der var i praksis stort set ingen, 
som fiskede målrettet efter karper.  

Resultatet var selvfølgelig en masse 
nitter, hvor man glad og fro blankede 
14 dage ved en sø 200 kilometer 
væk, blot fordi man havde hørt en 
historie om, at der var fanget en 
20 kilos karpe i net i attenhundrede 
hvidkål. En anden årsag til det svære 
fiskeri var selvfølgelig også, at stort 
set alle erfaringer med grej, teknik, 
rigs og agn skulle høstes the hard 
way – mængden af brugbar litteratur 
var stort set lig nul og der var ikke 
nogen at spørge til råds. Internettet 
blev først opfundet 10 år senere, så 
hurtig ny viden og informationsflow 
var en by i Rusland. Eller sagt på en 
anden måde – der kunne godt være 
ret langt mellem snapsene…

Et af de vande jeg besøgte i firserne 
var Viborg Søerne, hvor rygterne om 
storkarper var nået helt til Sjælland. 
I 1987 havde jeg fisket sammen med 
Jens Ploug Hansen efter brakvands-
brasen ved Simested å – og i den 
forbindelse hørte jeg om Allan TC, 
der havde fået nogle flotte skælkar-
per i Viborg Søerne.

Karpejagt i det jyske
Fyr og flamme pakkede jeg mede-
grejerne og med den klassiske kæm-
peoppakning, der ville kunne knække 
ryggen på selv en sumobryder – tog 
jeg til Jylland. I starten fiskede jeg 
ved en eller anden revybygning på 
en tange i sydenden af Nørresø, men 
der var så meget færdsel, at jeg var 
ved at få fnidder. Og for at det ikke 
skulle være løgn fangede jeg heller 
ikke noget. Der blev også forsøgt 
nede i Søndersø, hvor jeg fik et par 
mindre fisk i Åkandevigen.

Knallertblaf
En af aftenerne, hvor jeg sad på min 
liggestol og ventede, kom der en su-
per flink fyr forbi og snakkede. Og der 
gik ikke længe inden han kom ind på 
karperne i voldgraven ved Spøttrup. 
Da han var gået, var jeg i syv sind 
– skulle jeg virkelige tage chancen 
og forsøge mig med det vildeste  
tyvfiskeri? Og hvad med alt mit grej 

Tekst og foto: Jens Bursell

5

Karpenostalgi så det driver
Der var engang, hvor en karpe over 10 kilo var noget man løftede øjen-
brynene over. Men ikke nok med det – der var også langt mellem de 
gode vande rent geografisk. Resultatet var, at mange af de seriøse sats 
derfor involverede langture til de fjerneste afkroge af landet - ofte med 
temmelig tvivlsomme resultater...

Vallensbæk i de gode gamle dage
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– liggestol, parasol og en milliard kilo 
grej passer trods alt ikke særlig godt 
til snigerfiskeri.

Den næste gang da fyren, som jeg 
desværre ikke kan huske hvad hed-
der, kom forbi, aftalte jeg med ham, 
at jeg kunne deponere det værste af 
mit grej hos ham. Og så var jeg el-
lers af sted over stepperne. Jeg tog 
toget til Skive, men da der ikke lige 
gik nogen bus besluttede jeg mig for 
at blaffe.

Det gik meget godt – jeg gik de første 
par kilometer, og så blev jeg taget 
op af en rar dame, som kørte mig til 
en flække 5-6 kilometer fra borgen. 
Nu var gode råd dyre – her snakker 
vi for alvor bøhland. Der var ikke et 
øje, men efter at have vadet et godt 
stykke med alt mit grej, kommer der 
en knallert. Jeg fik ham prajet ind til 
siden, og på mirakuløs vis lykkedes 
det mig at overtale ham til, at jeg 
kunne sidde bagpå med både ryg-
sæk og fiskestænger. Tungt belæsset 
og nærmest planende susede vi der 
ud af på ægte jysk bonderøvsmaner. 
Inden længe stoppede han ved en 
kro. ”Vil du med ind og spille dart og 
drikke øl med vennerne” – spurgte 
han. Egentlig havde jeg mest lyst til 
at fortsætte, for det begyndte så småt 
at mørkne, men jeg lod mig overtale. 
Det var vældig hyggeligt, men da  
nogle af hans venner dukkede op 
skiftede stemningen – hvad skulle 
sådan en ”Københavnersnude” her 
i vores kro… Der gik ikke mange 
sekunder inden jeg fandt ud af at 
det nok var bedst at stikke af – og 
som sagt så gjort. Der var kun et par  
kilometer ned til borgen, så det  
sidste stykke tog jeg til fods.

Da jeg endelig kom frem til bakkeskrå-
ningen ned mod den dengang ikke 
eksisterende Spøttrup Sø, var det 
næsten mørkt. Luften emmede af 
storkarper og det eneste man kunne 
høre var elhegnenes tikken. Forsigtigt 
sneg jeg mig ind i et lille skovstykke 
bag p-pladsen, for at pakke grejerne 
frem i ro og mag, mens mørket grad-
vist omsluttede mig totalt.

Borgmagi
En lille times tid efter var det bæl-
gravende mørkt – så mørkt, at jeg ro-
ligt kunne snige mig over stien og ned 
til vandet. I ly af en lille busk agnede 
jeg op – et stykke flydende crust bly-
et ned, så det poppede op over bun-
den. Taklet var et glidende paternos-
ter med blytafs. Jeg havde knapt nok 
kastet ud inden linen strammede op. 
Grejet var relativt let og fisken, der 
viste sig at veje i omegnen af 7 kilo 
kæmpede som en drøm – endelig no-
get god gammeldags jysk action…

Det blev et par nætter jeg sent vil 
glemme, med en del fisk op til knapt 
9 kilo. I forhold til de tomme timer 
ved Viborgsøerne var dette sim-
pelthen den rene fiskelykke. Der var 
ingen tvivl – dette ville ikke blive 
min sidste tur til Spøttrup. Og da det 
begyndte at nærme sig midvinter var 
jeg ved at være godt sulten.
Kolde karper

Jeg havde i et godt stykke tid haft 
lumske planer om at drage ud for at 
lokkke et par solide vinterkarper til 
hug, men det satte isen desværre 
en stopper for i starten af december. 
Deprimerende hvis isen skulle blive 
liggende resten af vinteren. Heldigvis 
brød isen op hen mod jul, og jeg var 
nu helt panisk for at komme af sted, 
inden den lukkede igen.

Tanken om at leve af ris, kiks og hoste-
saft de næste par dage var en næsten 
umulig tanke, da jeg juleaften sad og 
smovsede i and til op over begge ører. 
På forunderlig vis lykkedes det mig at 
stå op kl 6.00 første juledag, pakke 
det sidste og komme af sted. Målet 
for turen var en lille sø i nærheden af 
Viborg, hvor jeg tidligere har fået en 
del fisk mellem 6-7 kilo.

Da jeg omsider kom frem til søen, 
havde det allerede været mørkt i et par 
timer, men jeg besluttede mig alligev-
el til at pakke grejerne frem og beg-

Bursells første fisk fra Spøttrup fanget en 
mørk og skummel nat i 1987

Et par fine fisk taget på flydende crust fisket på overfladen forankret på et glidende 
paternoster.



ynde fiskeriet. Søen var helt stille, og 
der lå en næsten uigennemtrængelig 
tåge over vandet. Jeg havde kun fis-
ket her i sommermånederne, så jeg 
var ikke helt sikker på, hvor jeg skulle 
finde fiskene. Efter at have gået en tur 
rundt om søen besluttede jeg mig for 
at fiske i en dyb rende, hvor jeg havde 
set noget, der med lidt god vilje godt 
kunne ligne en karpehvirvel. Det blev 
en lang nat uden så meget som det 
mindste hug. I løbet af natten blæste 
det kraftigt op og begyndte at regne 
- surt. Den næste morgen krævede 
det mildest talt lidt af en overvindelse 
at komme ud af posen for at få sig en 
gang morgenmad.

Vinterfiskeriet adskiller sig på mange 
punkter fra sommerfiskeriet. Når tem-
peraturen falder, nedsættes fiskens 
stofskifte, hvilket i praksis betyder, 
at det tager længere tid at omdanne 
føden til energi. Som en naturlig følge 
heraf æder de mindre, og aktiviteten 
daler. Fiskeriet kræver derfor i endnu 
højere grad end om sommeren, at 
man bruger den nødvendige tid på 
at finde fiskene, som nu er betydeligt 
mere stationære og sløve. Ofte sam-
les fiskene i et dybt hul eller rende. 
Er der lidt gennemstrømning, gøres 
steder absolut ikke mindre attraktivt.

Det gjaldt med andre ord nu “kun” 
om at finde stedet. Efter en hårdt 
tiltrængt opkvikker - “karpefænge-
rens midnatsvale” (the iblandet en slat 
Gammel Dansk, brun farin og sukker) 
var jeg klar til dagens strabadser. Da 
jeg uden succes havde brugt et par 
timer på at klatre i træer i forsøget 

på at afsløre nogle karper, besluttede 
jeg at gå i gang med at lodde dybden 
forskellige steder, indtil jeg fandt et 
passende sted at fortsætte fiskeriet. 
Regnen, der før havde været til at af-
finde sig med, tog nu til.

Hen ad eftermiddagen fandt jeg en dyb 
rende ved udløbet, hvor jeg beslut-
tede mig for at fiske. Det blev hurtigt 
mørkt, så jeg riggede bundstængerne 
frem. Midt på natten havde jeg et en-
kelt udefinerbart mip i linen, men el-
lers skete der ligesom den foregående 
nat overhovedet intet.

Kølig action
Da det begyndte at dæmre, så jeg en 
rolig hvirvel dèr, hvor jeg havde fisket 
om natten blot to meter længere ude. 
Hvis der var noget, der kunne fange 
nu, var det et lille stykke franksbrøds-
skorpe delikat serveret svævende ned 
gennem vandet (“on the drop”) på et 
slæbetackel. Bundstænger og boilies 
blev hurtigt pakket væk, og match-
stangen kom frem. Flådvalget faldt 
på et stort driftbeater antenneflåd for 
at kunne hamle op med den stærke 
sidevind. I første kast sad den der. Da 
jeg efter kort fight skulle til at lande 
fisken, faldt min uundværlige lom-
mevarmer på grund af en mere eller 
mindre spastisk bevægelse med fang-
stnettet i vandet. I forsøg på at redde 
min trofaste følgesvend bøjede jeg mig 
panisk forover, alt imens fisken tog et 
heftigt udløb, hvilket resulterede i en 
temmelig utilsigtet vandgang - Jubii. 
Heldigvis slap jeg med en sok, og kort 
efter kunne jeg lande turens første fisk 
- en spejlkarpe på 5,2 kg. Efter hurtig 

fotografering blev fisken sat ud igen.
Det lunede, men fisken var ikke lige 
frem af den kaliber, jeg havde drømt 
om. Jeg havde dog fået tiltro til me-

toden og fortsatte ufortrødent.

Efter en ½ time var der atter hug. 
I det samme jeg gav modhug, 
mærkede jeg  “suget” fra en stor 
fisk, der i et vildt udløb flåede 50 me-
ter line af hjulet. Ikke dårligt!! Sved-
dryppende var jeg nødt til at følge 
fisken, for at den ikke skulle sætte 
sig fast i nogle grene længere henne. 
Med et solidt pres lykkedes det mig 
i sidste sekund at presse fisken ud 
på åbent vand igen, hvorefter den 
straks satte kursen mod renden, 
hvor den urokkeligt blev stående i 
nogle minutter. Min matchstang var 
nu for alvor “stresset”, og 0,20 lin-
en sang faretruende i den kraftige 
vind. Omsider begyndte fisken dog 
at bevæge sig, og efter et kvarter 
gled den sikkert over netrammen. 
– Vægten var 10 kilo. Da det stadig 
var halvmørkt, besluttede jeg at op-
bevare fisken i min dertil indrettede 
carp sack, indtil det blev lysere, så 
jeg kunne få nogle gode billeder. 

Da jeg var kommet mig oven på  
fangsten, kastede jeg igen tack-
let ud til renden. Brødet nåede lige 
akkurat at dale ned på bunden og 
slæbe 20 cm, inden flådet forsvandt! 
- Modhug og brutalt tværstop. Efter 
en hård fight kunne jeg lande endnu 
en smældfed karpe på 9,8 kilo. Alt  
imens jeg beundrede fisken, steg so-
len langsomt op over træerne. Luf-
ten var kold og klar. Det var nu eller 
aldrig, hvis jeg skulle tage solskins-
fotos. Efter en sej kamp lykkedes 
det mig at holde fiskene i en fotogen 
stilling, inden selvudløseren klikkede. 
De næste timers fiskeri gav intet, og 
henad eftermiddagen begyndte jeg 
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En fin lille januar fisk i omegnen af 5 kilo

En af Bursells julekarper ryger retur til. Voldgravens grumsede vand



den trælsomme hjemtur. Veltilfreds 
og med nogle helt fantastiske ople-
velser svirrende i baghovedet.

Siden hen har jeg haft en del gode 
fisk på Borgen med en pæn stak fisk 
over 10 – op til 13,6. Turene foregik 
både sommer og vinter - og invol-
verede alt fra hvide damer, blodige 
hænder, overnatninger i slotspar-
kens drivhus i januar måned - samt 
søvnløse nætter på inderbroen med 
uvirkelige fodtrin på broen ind til 
borgen. Tro mig: hvis du er mørk-
eræd er Spøttrup ”alone by night” 
næppe noget du vil synes om. En 
af de mærkeligste oplevelser jeg 
har haft, var en sommernat jeg sad 
på indervolden. Da jeg bevægede 
mig over mod P-plads siden, så jeg 
pludselig et diffust men kraftigt lys 
strømme ud af et enkelt vindue i rid-
dersalen - så vidt jeg husker, var der 
mindst 5-8 vinduer i salen - klokken 
var 2 om natten, og der var ikke et 
øje i miles omkreds...En anden nat 
jeg mindes var syv stive timer ved 
afløbets rislen efter jeg havde set 
Stephen Kings “It” dagen før. Hvis du 
kender filmen, kan du sikkert sætte 
dig ind i stemningen.

Desværre blev karpebestanden slagtet 
da Spøttrup Sø blev dannet, og der 
kom odder. Der er således ingen af de 
gamle fisk tilbage nu.

Året efter mødte jeg Tony Davies-
Patrick – og vi havde nogle rigtig 
gode år som de første ved Spring-
pool, Castlepool og Kingspool på 
Fyn (Læs ”Historien om Springpool” 
på www.bursell.dk). Sammen med 
bl.a. Tony og folk fra Dansk Karusse 
Konsortium arrangerede vi nogle 
karpeaftner, hvor Tony og jeg til et 
af disse møder foreslog dannelsen 
af foreningen Danske Karpefiskere. 
Men – fiskebumser som vi var, sneg 
vi os uden om det praktiske arbe-
jde med stiftelsen af foreningen, 
for vi ville hellere ud at fiske… Som 

de fleste sikkert ved gik Kenth Es-
bensen, Tomas Vedel, Niels Holler og 
andre herefter i gang med det hårde 
arbejde i den første bestyrelse. 

Boiliens fremmarch
De første par år var fiskeriet meget 
centreret omkring brød, majs og an-
dre standardagn, men i perioden 83-
89 begyndte vi at eksperimentere 
meget med boilieingredienser, som 
på det tidspunkt var helt umulige at 
skaffe. Via en milliard telefonopring-
ninger fandt jeg frem til fødevar-
egrossisten Kryta i Roskilde, hvorfra 
jeg skaffede de første bulksække af 
f.eks. casein, sodium casinat, lac pro-
dan etc. 

Så nu kom der for alvor gang i boilie-
kogeriet. En af de vildeste boilieses-
sions jeg husker var da Jesper Pe-
tersen og jeg havde vores store 
Sverigessats i 1989, hvor vi rullede 
boilies til vi var blå i hovederne. De 
gloede godt nok noget nede i Irma, 
da vi var nede for at hente 900 æg og 
en hel indkøbsvogn fyldt med dåse-
majs!!! Siden hen blev Farum Lyst-
fiskerforening omdannet til boilieko-

geri i stive 3 dage. Men til sidst havde 
vi også en hel kummefryser fyldt med 
perfekt Scopex boiles. 

Det var i øvrigt den opskrift vi brugte 
her, som jeg gav til Mads Grosell i 
1989 til et medeforedrag på  Risb-
jerggård, som i den periode var ste-
det hvor medefolk mødtes til diass-
how og grejlir i det tidlige forår. 

Opskriften blev til  Midi-mixet, som 
siden hen har været grundstenen i 
DDs boilieopskrifter.  Mads fik også 
kontakten til Kryta, og inden længe 
havde han sammen med Thomas 
Bastlund fået stablet Danish Delight 
på benene – med Kryta som ho-
vedleverandør af ingredienser. 

Over sundet
I slutningen af firserne begynde vi 
for alvor at vende blikket mod Sver-
ige, hvor der gik rygter om rigtig 
store fisk fra Gustavsborg-områ-
det ved Perstorp. Historien hvordan 
vi opdyrkede fiskeriet i Sverige og 
fangede den første skandinaviske 
karpe over de magiske 40 lbs. får du 
i næste nummer af Karpen.

8

Et par fine fisk i omegnen af de 10 kilo. 
Billedet er taget, hvor Spøttrup sø ligger nu.

Jens med 10 kilos midvinterkarpe – dette billede var forsiden på det første nummer af 
KARPEN.


