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Friluftstøj 
til lystfiskeri

F A C T S O M :
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Findes der noget værre end at være pivhamrende gennemblødt på en kold
og blæsende regnvejrdag? – det skulle da lige være at miste en stor fisk.

Uden godt fisketøj, der kan holde dig varm og tør, når efteråret begynder at
vise tænder, kan fisketuren let gå hen og blive en blandet fornøjelse.

Lystfiskeren og friluftseksperten Jens Bursell fortæller her om fordele og
ulemper ved moderne friluftsbeklædning.

KVALITET KOSTER og sådan forholder det sig desværre også med fiskebeklædning. Jo

mere man bruger tøjet, desto vigtigere bliver det at investere i det rigtige fra starten af.

Fisker man meget og tages der ofte på længere eller lidt mere ekstreme ture, bør det til

enhver tid overvejes at ofre de penge, som det koster at købe topkvalitetsudstyr. Når det er

sagt bør det retfærdigvis nævnes, at forholdet imellem pris og kvalitet som regel er bedre

på udstyr i mellemprisklassen. Jo dyrere udstyret er, desto mere betales der nemlig for

marginale forbedringer. Bruges tøjet primært på kortere ture og under moderate forhold,

vil man derfor kunne klare sig fint med beklædning i mellemprisklassen – og i godt vejr vil

man selvfølgelig kunne bruge hvad som helst!

Det er begrænset, hvor meget der kan gå galt med relativt simple produkter som f.eks. un-

dertøj, skjorter, fleece og bukser. Kvalitetsforskellen på billigt og dyrt udstyr er ofte større

på fodtøj, waders samt den yderste skalbeklædning, der skal beskytte mod vind og regn.

Og lige præcis disse ting har afgørende betydning for ens komfort under turen – er man

først våd på fødder eller krop, reduceres nydelsen ved turen drastisk. Skal der købes fiske-

beklædning  for et begrænset budget, er det derfor tilrådeligt at spare lidt på beklædnin-

gens inder- og mellemlag med det formål at have råd til at købe en acceptabel kvalitet af

de beklædningsgenstande, der virkelig betyder noget.

Trelags-princippet
Når først man er blevet våd, inde- eller udefra, bliver det svært at holde varmen. En af de

bedste og mest populære metoder til at holde sig varm og tør er at klæde sig efter tre-

lags-princippet: Ved hjælp af svedtransporterende undertøj ledes sveden fra det inderste

lag tøj ud i et isolerende mellemlag, som opsamler fugten og holder på varmen. Fra mel-

lemlaget transporteres sveden videre ud til det yderste lag vind- og vandtætte tøj, hvor

vanddampen passerer ud igennem tusindvis af mikroskopiske porer – en åndbar mem-

bran. Det yderste lag tøj, som beskytter imod vind og vand, kaldes populært for skalbek-

lædning, og optimal komfort og fleksibilitet opnås ved at bruge flere lag beklædning i

stedet for ét tykt.

Inderlaget
Undertøjet skal have en tætsiddende, men ikke for stram, pasform for at fungere opti-

malt. Undertrøjen bør altid være så lang, at der ikke opstår kuldebroer, fordi tøjet ”skiller

på midten”. Bomulds undertøj er behageligt at have på, men er ikke velegnet, hvis turen

indebærer fysisk aktivitet. Årsagen er, at materialet opsuger sveden i stedet for at trans-

portere den væk fra huden. Bomuld varmer elendigt, når det er vådt, og man får hurtigt en

fornemmelse af at være klam og kold inderst.

“ N U  G Å R  D U  V E L  I K K E  O G  F R Y S E R ? ”

➔

Fotos:Jens Bursell
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Uld transporterer sveden betydelig bedre

end bomuld, men ikke helt så godt som

kunststof. Til gengæld varmer uld bedre –

både i tør og våd tilstand. Selvom ulden iso-

lerer fint, når det er vådt, er det betydeligt

længere om at tørre end kunststofmateria-

lerne. Svedig uld er normalt mindre ildelug-

tende end tilsvarende uvaskede syntetiske

produkter, hvilket er en stor fordel på især

længere ture. Stillestående aktiviteter – her-

under mange former for fiskeri – stiller selv-

sagt ikke de store krav til materialets sved-

transporterende egenskaber, men derimod

dets isoleringseffekt. Til dette formål er uld

eller kombinationer af uld og kunststof det

bedste materialevalg. Uldundertøj af me-

rino fra det new zealandske firma

Icebreaker er i mine øjne noget af det bed-

ste undertøj til fiskeri i koldt vejr.

Kunststoffer som polypropylen og polyester

optager stort set ikke vand i selve fibrene,

hvorved deres svedtransporterende egen-

skaber er helt i top. Tilsvarende tørrer det

lynhurtigt. En anden fordel ved kunststoffer

er, at de er mere slidstærke end uld.

Mellemlaget
Det isolerende mellemlag består typisk af en

skjorte, fleece, fiberjakke eller dunvest. Ved fi-

skeri i temperaturer over 10-15 grader uden

nedbør eller stærk vind er der ingen grund til

at benytte andet end inderlag og måske en

fleece eller dunvest. Ved højere vindstyrker vil

en vindtæt/åndbar fleece eller fiberjakke være

mere komfortabel. Fordelen ved fleece og fi-

berprodukter er, at de ånder bedre end traditi-

onel skalbeklædning, der er konstrueret til at

kunne klare selv den værste slagregn.

Uldsweatre har sine svorne tilhængere,

men på trods af dette er vandafvisende og

svedtransporterende kunststofprodukter

som f.eks. fleece uden tvivl de mest popu-

lære tekstiler til det isolerende mellemlag.

Fleece fremstilles af polyester og er derfor

yderst effektivt til at transportere sveden væk

fra inderlaget og ud imod tøjets overflade.

Fleece og fiberpels er begge fremstillet af

polyester, men da fleece er både tyndere og

blødere end fiberpels med samme

isoleringsegenskaber, giver fleecen bedre

komfort og bevægelsesfrihed - især når den

bæres under skalbeklædningen. Vigtig-

heden af dette er indlysende, hvis man står

og kaster flere hundrede gange hver dag.

Fleecens mindre volumen gør den endvidere

mere komprimerbar, hvilket er nyttigt, når

trøjen skal ned i fisketasken.

Vindtætte dunjakker og veste giver noget

nær den optimale isolation, og egner sig

derfor perfekt når kulden for alvor bider.

Fordelen ved dun er den lave vægt, gode iso-

lationsevne og høje komprimerbarhed.

Ulempen er, at dunene varmer dårligt i fug-

tig eller våd tilstand.

Yderlaget
Når vind og regn pisker nådesløst hen over

vandene, er det yderste lag skalbeklædning

af største vigtighed, som beskyttelse mod 
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Det optimale valg af undertøj afhænger dels
af temperaturen og dels af graden af fysisk
udfoldelse. Jo større fysisk udfoldelse, desto
vigtigere bliver det at opprioritere kunststof-
materialer, som kan sikre en ordentlig sved-
transport – f. eks. dette fra Geoff Andersson.
Omvendt vil køligt vejr og et lavt aktivitets-
niveau være en situation, hvor man typisk vil
vælge at bruge undertøj af uld.

Med en Windstopper fleece, som f. eks. denne
model fra Simms, kombineres fleece materia-
let med vindtætte og åndbare membraner.
Resultatet er nogle usædvanligt behagelige
fleecejakker, der egner sig perfekt som yder-
beklædning, hvis ikke vejret er alt for dårligt.

I kraftig regn fungerer in-liner handsker som
disse selvsagt ikke optimalt. Under ekstremt
våde forhold er et par neoprenhandsker eller
in-liners kombineret med latexhandsker en
bedre løsning. Neoprenhandskerne er ikke
vandtætte, men virker præcis som en traditio-
nel våddragt.



Om sommeren er letvægtsskjorter af poly-
brush/polyester med netfor både behagelige
og gode til at lede sveden væk fra huden.
Polybrush er – ud over at være funktionelt – et
utrolig blødt og behageligt materiale. Under
tropiske himmelstrøg vil en skjorte af denne
type være helt perfekt som den eneste be-
klædningsgenstand på overkroppen. En af
skjortens fordele er den store alsidighed; god
ventilation og fine muligheder for at dække
eller afdække nakke, bryst og underarme af-
hængig af forholdene – f. eks. for at undgå
solskoldning.

De legendariske Fjällräven bukser er fremstil-
let af materialet G-1000, der består af  tæt-
vævet 65% polyester og 35% bomuld.
Bukserne, der efterhånden har stået tidens
test, egner sig perfekt til friluftsliv i nordlige
områder, da de er varmere og mere mygge-
tætte end bukser af ren kunststof.

elementerne. Under fysisk aktivitet er det

sjældent, at man har brug for mere end et

enkelt mellemlag under skalbeklædningen

– f.eks. en tynd fleece. Flere eller kraftigere

mellemlag er primært aktuelt til mere stille-

stående fiskeri.

Ved fiskeri der indebærer fysisk aktivitet

skal yderbeklædningen ikke blot være vind-

og vandtæt, men også åndbar, så man ikke

bliver gennemblødt af sved. Dette opnås

normalt ved at laminere en vandtæt/ånd-

bar membran på indersiden af stoffet. Der

findes efterhånden et væld af forskellige

membrantyper, hvoraf Gore-Tex er en af de

bedste og mest velkendte. Membranen be-

står af en tynd vandtæt teflonfilm, hvor

sved på dampform kan trænge ud igennem

millioner af mikroskopiske porer.

Skalbeklædning produceres i enten 2- eller

3-lagsversioner. På førstnævnte beskyttes

membranen af et tyndt løsthængende for.

2-lags skalbeklædning egner sig fint til hver-

dagsbrug, men er ikke helt så slidstærk som

den noget kraftigere 3-lagskonstruktion,

hvor membranens inderside beskyttes af

endnu et laminat – typisk nylon. På grund af

det manglende for suger 3-lagsudgaver ikke

nær så meget vand, hvilket betyder, at de ve-

jer betydeligt mindre i gennemvåd tilstand

– samt tørrer hurtigere end 2-lagsversioner.

På selv de bedste og dyreste membranma-

terialer vil man opleve vandgennemtræng-

ninger, hvis membranen er under pres –

f.eks. når man bærer tung oppakning,

benytter åndbare waders i en flydering eller

sidder på et vådt bådsæde. I sidstnævnte

tilfælde er man derfor bedre stillet med

gammeldags regnbukser, som er belagt

med PVC. Fordelen ved f.eks. PVC-coatet

regntøj er, at det er mere eller mindre

uopslideligt, billigt og langt mere vandtæt

end nogen high-tech membran. Ulempen er

at materialet ikke ånder, hvorved man

kommer til at svede som en hest ved den

mindste smule fysisk aktivitet. PVC egner

sig derfor bedst til stationært fiskeri – og

primært som bukser. I stort set alle andre

situationer vil man få mere glæde af åndbar

skalbeklædning.

25

➔

Vask, vedligeholdelse og imprægnering

Skalbeklædning er imprægneret på ydersiden, så vandet ikke opsuges i yderstoffet og blokerer
for, at sveden kan trænge ud. Efter få måneders brug eller 2-5 gange i vaskemaskinen vil det
yderste lag imprægnering ofte være slidt af. Jakken bør derfor genimprægneres for at optimere
åndbarheden. Til dette formål benyttes en bestemt kombination af vaskemiddel og impræg-
nering. En god og velgennemtestet kombination er f.eks. Nikwax Tech Wash/TX Direct (wash-in
eller spray). Det oprindelige lag imprægnering kan iøvrigt reaktiveres ved at give tøjet en for-
sigtig dampstrygning eller tørretumbling ved lav varme. Vask membrantøjet separat og undgå
blødgørings-, skylle- og blegemidler.
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Til venstre: Der er stor forskel på de forskellige membraner og coat-
ninger – både hvad angår vandtæthed, evne til at ånde og slid-
styrke. Et af de bedste membranmaterialer er Gore-Tex’s XCR mem-
braner, hvor åndbarheden er 20-25% bedre end standard Gore-Tex –
uden at det går ud over vind- og vandtætheden. Sveddampen kan
kun passere det vandtætte og åndbare lag, såfremt luftfugtigheden
eller damptrykket inden for tøjet er højere end udenfor. Relativt
tætsiddende skalbeklædning maksimerer derfor åndbarheden.

Herunder: Pacboots er de ideelle vinterstøvler under ekstremt kolde
forhold. Denne støvletype er i princippet en krydsning imellem
gummistøvler, langskaftede vandrestøvler og eskimo polarstøvler
med isolerende/udtagelige inderstøvler af f.eks. ”Thinsulate” eller
”Thermolite”. Ud over isolationen fra selve inderstøvlerne ligger der
typisk et isolerende lag i mellemstøvlen, hvilket gør det muligt at
holde varmen selv under vinterens is- og havfiskeri . På hytteture
egner inderstøvlen sig fortræffeligt som sutsko.
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Fingerhandsker af fleece er perfekte til spinne-
fiskeri. Denne version fungerer både som fin-
gerhandske og vante. I pauserne løsnes vante-
delen fra velcrofæstet på håndleddet og fol-
des ned over fingrene. Modellen her er fra
Simms, men vi har også set gode fiskehand-
sker Scierra, North Face, Patagonia m.fl.

Findes der noget mere ildelugtende en sure
tæer i gamle gummistøvler? Enkelte gummi-
støvlefabrikanter – f.eks. La Crosse – produce-
rer modeller med mikroskopiske sølvfibre ind-
vævet i foret. Konceptet kaldes Ag-ion og fib-
rene afgiver konstant sølvioner, der dræber
bakterierne, hvorved den karakteriske stank af
sur gummistøvle nedsættes mærkbart.

Fjeldgummistøvler som f.eks. Tretorns Sarek er
den perfekte løsning, når der skal  vandres i
ekstremt våde vildmarksområder for at nå
frem til fiskepladsen. Gummistøvler fremstil-
let specielt til vandrebrug kendetegnes bl.a.
ved at have en afstivning af træ eller metal i
den bagerste del af sålen, hvorved det bliver
lettere at gå med tung oppakning, uden at
overbelaste hæl og svang.

I modsætning til normale vandrestøvler kan
gummistøvlerne ikke ånde. Skal man have
fuld glæde af gummistøvlerne, kræver det, at
støvleskaftets diameter står i fornuftigt for-
hold til størrelsen af ens lægmuskler. En for-
nuftig ventilation af foden kræver mindst 1-2
cm luft imellem ben og støvlekant.

Camouflage

Når der snakkes camouflage, er det

første man tænker på ofte et mix af

dæmpede grønne og brune farver. Fiskes

der langs bevoksede bredder med mange

træer, hersker der ingen tvivl om, at disse

farver giver den bedste camouflage.

Omvendt forholder det sig, når der fiskes

i fuldstændig åbent terræn, hvor fiskeren

kun har ringe mulighed for at skjule sig.

Her vil fisken se fiskeren i modlys eller

mod den lyse himmel, hvorved den bed-

ste camouflage vil være lyst – eller fuld-

stændig hvidt tøj.

At hvid er den bedste modlyscamouflage

illustreres blandet andet ved, at stort set

samtlige fiskeædende fugle, der jager på

åbent vand, har hvid eller meget lys bug

– eksempelvis måger, terner, albatrosser,

lommer, lappedykkere, pelikaner og fi-

skeædende rovfugle. Tilsvarende er alle

fisk lyse eller hvide på bugen, fordi de

derved bedre kan skjule sig for rovfi-

skene, som oftest lurer under byttefisken

– og derfor ser byttet i modlys.

Evolutionen tager ikke fejl – individer

som ikke har optimal camouflage, vil

blive spist og når aldrig at føre deres ge-

ner videre til kommende generationer.

Ikke blot evolutionært, men også eksperi-

mentielt er det eftervist, at hvid giver den

bedste camouflage i modlys. Under et eks-

periment med fiskeædende måger farvede

den svenske forsker Frank Götmark halvde-

len af fuglene mørke på bugen, hvorefter

de fik lov til at jage fisk i nogle bassiner.

Mågerne med hvid bug fangede signifi-

kant flere fisk end de farvede fugle, hvilket

efterviser, at fuglene med hvid bug var

bedre camoufleret overfor byttefiskene.

Skulle fiskegrejsproducenterne tage kon-

sekvensen af dette - burde alle jakker og

stænger til kyst- og vadefiskeri samt fiskeri i

åbent landskab uden vegetation, være

hvide i stedet for grønne eller sorte – ihvert-

fald hvis man vil øge sine chancer for at fis-

ken ikke opdager en på nærdistancen. Det

bliver spændende at se, hvornår producen-

terne tør bryde med vanetænkningen.

Skalbukserne kan have mange udformnin-

ger. Modeller med lynlås langs siderne har

den fordel, at de lynhurtigt kan tages af og

på uden at skulle tage støvlerne af og på.

Regnbukserne bør have forstærkninger på

ende og knæ samt indersiden af buksebe-

nene, hvor støvlerne slider mærkbart på

stoffet. Bukser med høj talje og seler kan an-

vendes sammen med korte jakker – f.eks.

vadejakker. I kombination med jakker i

normal længde varmer de mere og

forhindrer effektivt, at der dannes en

kuldebro midt på kroppen, hvor tøjet

normalt skiller kuldebroer.

Uanset hvilken type skalbeklædning man

vælger, er det vigtigt at checke, hvorvidt alle

syninger er tapede på indersiden. Selv den

bedste membran vil nemlig lække her,

såfremt de ikke er forseglede med vand-

tætte forstærkninger. ■
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