
18 · Fisk&Fri

VINDEN er så småt ved at løje af en
anelse, da vi stævner ud fra Klint-
holm Havn, klokken er syv, men
da indblæsningsfladen strækker
sig helt fra Rostock, kan vi for-
vente, at de krappe bølger først
begynder at lægge sig ved ti-ti-
den.
– Det har været en kold vinter,

så temperaturen er et par grader
lavere end på samme tid sidste år,
fortæller vores skipper Jan Sven-
strup, mens båden hugger godt i
bølgerne og kaskader af vand, står
ind over kabinen. – Fiskeriet har
derfor været svært det sidste
stykke tid, men der skal nok
komme gang i fiskeriet, når blot
det bliver et par grader varmere.
Områderne nordvest for Rügen

er ofte en anelse varme end resten
af Østersøen, og det er derfor hel-
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Hvert forår vandrer
Østersøens sild til
brakvandsområderne
ved den tyske ø Rügen –
og i hælene på dem
følger store, sølvblanke
laks, der kun har en ting
i hovedet: Sildegilde.
Følg med Jan Svenstrup
på laksetrolling og få en
forsmag på, hvilke
oplevelser der venter
blot halvanden times
sejlads fra Klintholm
Havn på Møn.

Af Jens Bursell

Jan Svenstrup får sig en
VHF-sladder med de andre
småbåde i området. Ved at hjælpe
hinanden er det nemlig
lettere at pejle sig ind på,
hvor fiskene befinder sig.

Et kig i Jans Svenstrups blin-
kæske til de sølvblanke, grove

Rügen laks. Præcis hvilke farver,
der hitter kan variere meget efter

forholdene.

FORÅR PÅ

ler ikke tilfældigt, at det er netop
her fiskene begynder at samles,
når senvinterens kulde afløses af
forårets komme.

VANDTEMPERATUREN er kun 3,5
grader i modsætning til sidste år,
hvor de mest hektiske laksekala-
ser ud for den tyske kyst foregik
ved vandtemperaturer på 5-7 gra-

der. – Alligevel har vi dristet os til
en forpremiere på fiskeriet, der
som forholdene har været i år, kan
forventes at toppe i april. Byttefi-
skene står relativt spredt, men lak-
sene har allerede indfundet sig.
Der er langt til land og det skal

derfor helst ikke blæse meget
mere end 5-7 sekund meter, før
der går en del af fornøjelsen fløj-
ten ved fiskeriet. Vi har derfor
ventet i flere uger på at vinden
skulle løje af, og nu har vi endelig
chancen for at komme ud. Dagen
før, hvor der for første gang i over
en uge var et ordentlig hul i vin-
den blev der landet en pæn hånd-
fuld laks over ti kilo med den
største på 16,5 kilo taget af dan-
skeren Ole Dahl.
– Det går lidt sløjt i starten af

dagen, fortæller Ole over mobi-
len, men kl. 15.30 falder hugget
på et Grizzly Salmon blink med
gul ryg, hvid bug og rød bagende.
Fisken, der tager blinket 60 fod
nede over 40 meter kurven 8-10
sømil NV for Kap Arkona, lægger
hårdt ud med at tage 100 meter
line i første udløb, hvorefter den
stiller sig blytungt nede ved bun-
den. Da vi har hevet de andre liner
ind, sejler vi op mod fisken for at
ændre presset, hvilket da også re-
sulterer i, at jeg får flyttet den lidt.
Efter et stykke tid får vi dog sejlet
den træt, og efter små tyve minut-
ter kan vi se den massive blank-
side blinke 10 meter under båden.
Kort tid efter løfter min makker –
Kenneth Bang den imponerende
fisk indenbords.
Kenneth har dog også selv fan-

get en rigtig stor fisk på Rügen
her i år. Det skete allerede i fe-
bruar, hvor han på nogenlunde
samme sted og dybde fangede en
utrolig flot fisk på 16,3 kilo og
118 centimeter. Denne fisk lod
sig overliste af skeblinket Klov-
nen, der er hvidt med sorte prik-
ker. Fisken, der næsten tømte
spolen med flere hundrede meter

line i første udløb, leverede en
fantastisk fight, hvor den var fri
af vandet flere gange. På det tids-
punkt var vandtemperaturen kun
2 grader, og det var – udover et
par småtorsk – dagens eneste
fisk. Men når den er helt oppe i
den kaliber, så er det vel også til
at leve med slutter Ole.
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Er du interesseret i en guided trol-
lingtur til Rügen, Møn eller Sim-
rishamn kan du kontakte Jan Sven-
strup, der arbejder som guide for
Wild Water Fishing: 22 21 99 68,
jan@wildwater.dk. Læs mere om
fiskeriet på Rügen samt fiskekort
mm på www.k-t-c-dk

Jens Bursell med en flot Rügen
laks, der huggede på blinket
Big Ed i Schlüter farven.

Laksene samles ved Rügen for at
frådse sild – men for denne laks

er det slut med sildegilde.

LAKSEFISKERI PA RUGEN

�

RÜGEN

JAN SVENSTRUP var i 2007 en af
de første danske småbådsfiskere,
der tog udfordringen op og tog til
Rügen for at få del i det fantasti-
ske laksefiskeri. Først efter tre
ture blev de belønnet med den før-
ste danskfangede Rügen laks på
7,3 kilo. – Det var dog først i
2008, at vi fik hul på bylden, be-

retter Jan idet han firer det første
blink ned på downriggeren. –
Men herefter gik det slag i slag,
godt hjulpet af andre danskere,
der havde fået nys om det spæn-
dende fiskeri. Og jo flere man er
om at finde fiskene og dele sin vi-
den – desto lettere går det med at
få lokaliseret fiskene, der kan

være svære at finde, hvis man
ikke samarbejder med de andre
både, pointerer Jan.

INDEN LÆNGE er alle ni stænger
ude, men der kommer til at gå et
godt stykke tid, inden er sker no-
get. Pludselig giver det et solidt
ryk i nederste downrigger stang
på venstre siden af båden, hvoref-
ter min kammerat – Michael ka-
ster sig over stangen med et tiger-
spring, mens Jan og jeg lynhurtigt
går i gang med at tage nogle af de
andre liner ind for at undgå for
meget kludder. – Den er vist ikke
så stor, råber Michael, mens jeg
hjuler som en besat. Jeg når dog
kun lige akkurat at hive dipsy di-
ver stangen halvvejs ind, før den
anden stang smækker fuldstændig
stammen. Båden fortsætter frem-
ad, mens vi lynhurtigt får de andre
stænger ind, og da jeg får stangen
op ad stangholderen, har fisken
stadig fuld fart på sit første udløb.
Der er godt fleks på den bløde

downrigger stang, og solide dunk
i linen signalerer, at der er lidt
mere størrelse på denne fisk. Jeg
tager det stille og roligt, så Mi-
chael kan nå at få landet sin fisk,
inden den anden fisk i dobbelt-
hugget når bådsiden.
– Michaels fisk har taget Ismo

Magnum blinket i 40 fods dybde,
og der er ingen tvivl om, at der har
stået to fisk, som har hidset hinan-



20 · Fisk&Fri

den op, råber Jan, idet han begyn-
der at gøre klar med nettet. – Når
der er dobbelthug er det oftest den
nederste agn, der bliver taget
først. Skulle der stå en forsmået
fisk tilbage, der er gået glip at et
godt bytte tilbage i vandet, så pas-
serer den øverste downrigger-
stang, der fisker lidt længere bag-
ude, nemlig næsten lige forbi snu-
den på den, mens den stadig er
godt gnaven over, at dens befin-
nede makker snuppede det lok-
kende måltid for snuden af den.

SNART er Michaels laks, som ve-
jer knapt fem kilo, sikkert inde i
båden, hvorefter jeg stille og ro-
ligt lægger lidt mere pres på fi-
sken, for at få den op i overfladen
og ind til båden. Da den bryder
bølgerne godt 20 meter væk, leder
den rejste rygfinne tankerne hen
på en lille haj, men de sølvblanke
blink i de grågrumsede bølger ef-
terlader ingen tvivl om, at det er
en fin laks... Få minutter efter
kører den sikkert ind over netram-
men, hvorefter Jan løfter den gu-
desmukke fisk op på dækket.
Vægten balancerer ved 10 kilo
rent, mens vi fulde af betagelse

beundrer dens smukke hoved, ele-
gante form og det flotte iridisce-
rende violette farvespil i de, sølv-
blanke skæl. Findes der noget
bedre end et dobbelthug? Det
skulle da lige være et trippelhug...
Da stængerne er klar igen af-

søger vi området et par gange og
inden længe er der igen bud efter
Michals stang med en flot sølv-
blank havørred på omkring 3,5
kilo. Jo – det kan godt være, at
den vilde laksefest ved Rügen
ikke for alvor er kommet op i
svingninger, men vi er mere end
lykkelige med dagens fine fisk,
som uden diskussion har været
det hele værd. Det bliver ikke sid-
ste gang, vi tager på laksetrolling
til Rügen, og det kan kun blive
bedre i de kommende uger, når du
sidder med dette blad i hånden.
Og – skulle der blæse en god
aprilvind fra øst gennem længere
tid, så kan du glæde dig over ikke
at skulle sejle helt så lang. Under
disse forhold trækker præcis de
samme laks, som i februar-april
fanges ved Rügen, nu helt op til
de dybe områder sydøst for Møn,
hvortil der kun er ganske kort sej-
lads fra Klintholm Havn.

Ole Dahl med sin fantastiske 16,5 kilos blanklaks, der huggede dagen
inden Fisk & Fri var i området.
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