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DET REGNER og vinden er kold.
Hvis ikke lige det var fordi, man
kunne høre skovfuglenes forårs-
kåde kvidren, kunne man næsten
føle sig hensat til en våd, klam og
gusten vinterdag. Men på trods af
det elendige vejr, er foråret lige på
nippet til at bryde igennem.
Knopperne er ved at sprænges –
og det er jeg også. Ikke af stigende
safter, men af nysgerrighed for at
høre om Rudi seneste bedrifter.
– For blot to dage siden, hvor

jeg var ude ved en anden god ged-
desø, fik jeg mit livs gedde, for-
tæller Rudi med et lumskt smil. –
Jeg havde fået et par rigtig gode
døde geddeskaller fra nogle af
mine venner fra Jylland – heri-
blandt en grov 800 grams rud-
skalle, som jeg fiskede på et gli-
dende bundtakel med tre str. 6 tre-
kroge. Midt på eftermiddagen
lyder den ene bidmelder, og efter
et solidt modhug, kan jeg mærke,
at det er en stor, men lettere doven
fisk. Til at starte med giver den ef-
ter for presset og følger langsomt
med ind.Men da den kommer tæt-

tere på, vågner storfisken op til
dåd og tager et tungt udløb på
over halvtreds meter. Normalt
håndlander jeg mine fisk, men ef-
ter dette udløb er jeg ikke i tvivl
om, at jeg må have det store kar-
penet frem. Denne fisk skal der
bare ikke tages chancer med. Ef-
ter 15-20minutters fight, er fisken
klar til landing. Da jeg får nettet
omkring fisken og løfter den
enorme fisk, er jeg ikke et sekund
i tvivl om, at der er tale om en ny
personlig rekord.
Denne fisk skal bevidnes, tæn-

ker jeg og ringer efter min fiske-
kammerat Kenneth, der smider
alt, hvad han har i hænderne, for
at komme ned og fotografere fi-
sken. Desværre tager det næsten
to timer, før han kommer. For at
skade fisken mindst muligt holder
jeg den direkte i vejebåren, hvor
der er masser af friskt vand. Det
betyder desværre også, at jeg bli-
ver pladder våd, da fisken på et
tidspunkt basker med sit massive
haleparti.
Da han endelig kommer og får

fotograferet og bevidnet fisken er
jeg så gennemkold, at hele krop-
pen ryster af kulde – men fisken
har det godt. Fisken, der er utrolig
bred over ryggen og har et mas-

Rudi Buhl med sin fantastiske
storgedde på 129 centimeter,

taget på død agn.

TO AF DE GROVE, TAK
� DØD AGN:

Foråret 2009 bød på et
rigtig godt geddefiskeri
overalt i landet, og som
det så ofte sker, så
falder de helt store ofte
for en død agnfisk
serveret på et
bundtakel. Her kan du
læse om de to største
fisk indtil videre
– samt hvordan du kan
optimere dit fiskeri med
død agn ved at bruge
release-takler.

Af Jens Bursell

Release-takler fungerer lige så
godt til død agn, som til levende
agn. Når man fisker på kort-
distancen og kan sejle taklerne
ud, kan man faktisk også fiske
Twinex krogene helt uden
flådstop og ankerkrog, for på den
måde at få en endnu lettere fri-
gørelse af krogene. Bemærk den
flydende sorte top med stort øje
på Ledger Stem’en, der sikrer at
taklet – og dermed friløbet af
linen ikke hindres ved at taklet
synker ned i mudderet. På det
viste takel er ankerkrogen en
trekrog for at give et bedre hold i
sildens skøre mund.
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sivt hoved samt nakkeparti, måler
129 centimeter...Og så kan du jo
selv gætte på vægten, griner Rudi,
mens han med et blødt kast vipper
en af sine agnfisk 25 meter ud i
søen.

MINE FINGRE er mere eller mindre
følelsesløse, da jeg omsider har
fået rigget alle mine stænger op.
Fiskeriet i denne sø er svært. Ud
af de sidste fire hug søens gedde-
fiskere er blevet beriget med her
på det sidste, så er det kun lykke-
des at lande én enkelt fisk. Alle
andre fisk – d.v.s 75% af huggene
– er mistet på grund af dårligt
kroghold kort efter modhugget.
Alle disse hug er faldet på stænger
fisket med normale trekrogstak-
ler.
Jeg er derfor ikke i tvivl om, at

det er besværet værd at sejle mine
release-takler med Twinex kroge
ud til pladserne for at optimere
krogningen og krogholdet. Re-
lease-taklet med Twinex kroge,
som du kan læse mere om i Fisk &
Fri 4/2007, har den store fordel at
krogene kan bevæge sig og kroge
rovfisken, selvom agnfisken er
låst i et jerngreb mellem fiskens
kæber. Samme egenskab, bevir-
ker dog også, at man må sejle tak-
lerne ud. Og som sagt – så gjort.

DA TAKLERNE er sejlet ud vinker
Rudi farvel og tager hjem for at få
sig en god nats søvn og komme
sig oven på strabadserne de sidste

par dage. Ventetiden på vidnet
iklædt drivvådt tøj, har forvandlet
hans stemme til en krydsningmel-
lem Darth wader’s og Janis Jop-
lin’s... Han er syg, skal hjem og

”…EFTER DETTE
UDLØB ER JEG IKKE
I TVIVL OM, AT JEG
MÅ HAVE DET
STORE KARPENET
FREM”.

sove, og det kan kun gå for lang-
somt.
Allerede efter kort tid får jeg

det første hug på en af sildene. Ef-
ter en kort og udramatisk fight,
kan jeg lande en fin femkilos

Jens Bursell med en brutal dræbermaskine
af en gedde på 124 centimeter og 16,05 kilo.
Gedden tog en død sild fisket på glidende
release-takel med Twinex kroge str. 2.
Forfanget var Climax Hardmono i 40 lbs,
der ikke fik så meget som en skramme under fighten.

En drop-off indikator som fx
denne Fox Micron PS, er perfekt
til fiskeri med død agn. Konstruk-
tionen med klemmen for enden af

den røde svingarm, gør at der
kan fiskes med bøjlen slået over.

Når gedden hugger frigives klem-
men på den røde svingarm, som
falder ned og begynder at hyle,
hvorefter fisken kan tage line

uden nogen form for modstand,
så man ikke så let risikerer, at den

spytter agnen. Dette giver
markant mindre modstand end

kombinationen swinger, normal
bidmelder og baitrunnerhjul.

�
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gedde, der sidder perfekt kroget i
mundvigen. Seancen gentager sig
yderlige to gange, men denne
gang er det levende rudskaller fi-
sket på release-takler i overfla-
den, der gør udslaget.
Taklerne sejles ud igen, og in-

den længe kan jeg slappe lidt af
oven på den hektiske action. Sky-
erne bliver mørkere, regnen tager
gradvist til, og der er ikke lang tid,
til det så småt bliver mørkt.
I ly af apsis fra mit telt tænder

jeg op for Trangiaen og går i gang
med at tilberede en god gang steg-
te krydderpølser med oliven,
hvidløg og spaghetti. Men halv-
vejs igennem måltidet hyler min
ene drop-off alarm, mens løslinen
pisker af den åbne spole på hjulet.
Lynhurtigt er jeg over stangen, og
er lige ved at få pølserne galt i hal-

sen, da jeg mærker de store, lang-
somme og massive stød i stang-
toppen, der er så karakteristiske,
når man kroger en god fisk.
Det tager ikke mange sekunder

at regne ud, at det er en af de helt
store. Jeg hopper derfor lynhurtigt
i båden for at komme ordentlig fri
af de andre tre liner, jeg har ude.
Med elmotoren i bakgear, rækker
jeg stangen over den første line og
sejler under linen – ud imellem de
næste, hvorefter jeg lader fisken
trække båden ud på midten af
søen.

AT FISKEN uden problemer selv
kan trække den lille robåd ud på

midten af søen, giver mig ekstra
gåsehud på kroppen. Stangen, der
er en 3,25 lbs Daiwa Infinity er
bestemt ikke lavet til småfisk.
Men på trods af det, flekser den
fuldstændig i bund, idet fisken
gang på gang skiftevis tager udløb
og står stille, mens hovedet slår
fra side til side med så stor kraft,
at det forplanter sig helt ned i
bundduppen.
Efter ti minutters tovtrækkeri

kommer fisken endelig mod over-
fladen, og jeg behøver kun at se
det enorme hoved og den ekstremt
brede nakke én gang, for at be-
slutte mig for at tage det store kar-
penet i brug...
Fisken kommer til nettet og

stikker af to gange, inden det til
sidst lykkes mig at få den brutale
fisk indenbords. Hvis jeg småfrøs
før, så skal jeg love for, at jeg har
fået varmen nu. Sikkert i land, kan
jeg veje den 124 centimeter lange
storgedde til 16,05 kilo – en for-
bedring af min PR på 850 gram.
Jeg er i den syvende geddehim-
mel. En helt utrolig grov fisk,
hvor tyngden ikke ligger i en stor
flommet rognsæk, men i et
kæmpe hoved, en massiv nakke,
en utrolig bred ryg og nogle ge-
valdige finner. Den perfekte
dræbermaskine.
Da jeg pakker sammen lyder

release-statistikken på fire hug og
fire landede fisk, hvilket giver en
landingsprocent på 100%. Sat op
mod de kun 25% af huggene, der
er landet på søen med normale
trekrogs takler over de sidste par
ture, er jeg mere end godt tilfreds
med det ekstra besvær det var at
sejle taklerne ud. Og så hjælper
det selvfølgelig også temmelig
godt på humøret med en kroko-
dille af de helt grove...

Når der fiskes med meget store agnfisk eller man har en fornemmelse
af at rovfiskene hugger efter agnfiskens hoved, kan det være en fordel
også at have en Twinexkrog helt ude ved agnfiskens næsebor. For at
opnå den rette afstand mellem flådstoppet og den forreste Twinex – dvs
minimum 5-7 centimeter, monterer du blot ankerkrogen, der sidder i
agnfiskens mund i en 5-8 centimeter fluorocarbon tafs, der glider på
forfanget i en svejset stålring – også kaldet rig-ring.

Gamakatsu Twinex i str. 4 er
perfekt til store agnfisk og grove

gedder. Men – str. 4 er også et
rigtig godt valg, hvis man vil
have en endnu mere elegant

præsentation.

Drømmer du om Grønland?
Fiskerejser til hele verden

Atlantik Travel A/S - en del af Limpopo Travel A/S
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Camp Char 13.995 kr.
Camp Sisimiut 18.995 kr.

på www.atlantik.dk
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