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� SNURREBASSENS FAR:

Vi kender alle Snurrebassen, Bornholmerpilen og
Brøndum blinkene – men hvem er manden bag disse
super velfangende kystklassikere. Fisk & Fri har taget
en snak med en af Europas dygtigste
blinkproducenter og bemalere – Ole Gregersen.
Af Jens Bursell

SOLEN er på vippen til at stige op
over kimingen, da vi kommer til
kystpladsen. – Tager du lige et par
kast, mens jeg gør kameraet klar,
siger jeg. – Så kan vi måske lige få
en fisk i det solen stiger over ha-
vet. – Og som sagt – så gjort. Jeg
har knapt nok fået kameraet ud af
min drybag før jeg kan se Oles
stang krumme godt igennem der-
ude på 1. revle.
Et splitsekund efter vifter han

med armen på en måde, der tyde-
ligvis signalerer god fisk – og se
så at få rykket med kameraet...
Kort efter balancerer jeg i bøl-
gerne, mens kameraet klikker for
fulde gardiner og efter et par gode
udløb samt et par spring kan jeg
køre nettet under dagens første
fisk til Ole – en flot, blank over-
springer på 3,9 kilo, der huggede
hans Snurrebasse str. 3 fisket på et
release-takel.

OLE GREGERSEN er efterhånden
ved at være lidt af en legende i
dansk kystfiskeri – og er på grund
af sine unikke kystblink samt be-
malingsteknikker også blevet et
internationalt kendt navn i fx både
Sverige og Tyskland, hvor butik-
kerne står på nakken af hinanden
for at købe hans håndlavede
kystjuveler.
Vel oppe i klitterne kan vi be-

undre det flotte stykke sølvtøj –
og mens vi får os en velfortjent
gang morgenkaffe, får jeg histo-
rien om, hvordan brasen, maddi-
ker, forfoder og polestænger blev
forvandlet til en brændende pas-
sion for sølvtøj – og den ultima-
tive perfektion af blink og kyst-
woblere.

FRA MEDE TIL SØLVTØJ. – Jeg
startede mit fiskeri alle-
rede i 1974, hvor jeg

boede lige ved Vestvolden, for-
tæller Ole. – Her mødte jeg mine
fiskekammerater Dan Rasmus-

sen og John Petersen – og
sammen medefiskede vi
røven ud af bukserne i
blandt andet Vestvolden

og Strandsøerne. I starten af
firserne blev jeg medlem af Hvid-
ovre foreningen HSLF, hvor jeg
mødte andre af mine fiskekamme-
rater – bl.a. Steen Lyngsø. Samti-
dig dannede vi fiskeklubben »Fi-
skeligaen«, hvor blandt andet
Kris Jeppesen fra Sport Dres og

Snurrebassen fås
idag i et utal af

størrelser – lige fra de
mindste str. 0-1 til P & T

samt UL-spin – til den helt store Snurrebasse str. 14 på 60
gram, der er perfekt til hav- og geddefiskeri. Til havørredfiskeriet

er det dog især størrelserne fra 1-7 der går som varmt brød.
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Jan Kristoffersen og Bo Vogelius
fra Jans Lystfiskershop var med.
Dan, Kris, Lyngsø og jeg dannede
Fiskeligaens konkurrence mede-
team – og frem til starten af halv-

femserne havde vi nogle gode år,
hvor vi som hold vandt DM fem
gange og Nordisk Mesterskab en
gang. Selv blev jeg individuel
Danmarksmeter samt nr. 3 ved
VM i svenske Kinda Kanal.
Konkurrencemiljøet er ben-

hårdt, og man er tvunget til at
være et skridt foran rent fisketek-
nisk. Netop disse erfaringer har
gjort meget for mit fiskeri siden-
hen, for det gør, at man er mere
omstillingsparat og villig til at
eksperimentere for at opnå bedre
resultater. Da interessen for kon-

kurrencemedefiskeriet i starten af
halvfemserne ebbede ud, be-
gyndte jeg at fiske mere havørred.
Der var mindre tid – hvilket
gjorde at kystspin var lige til høje-
rebenet. Her er det bare på med
sine vaders og gribe stangen – og
så ellers af sted i et par timer, når
lejligheden byder sig. I starten var
fiskeriet primært i havneområdet
omkring Ishøj, men vi mødte også
Lars Erik Olsen – kystwobleren
Sandgrævlingens far – som inspi-
rerede os meget til at fiske hele
Køge Bugt området – især på ste-

der som Nordstevns og Kyst-
vejen.

DET VAR DOG først i 1984, at jeg
landede min første havørred på
blink. I midten af halvfemserne
blev jeg mere seriøs omkring mit
havørredfiskeri – og da jeg fan-

“FARVEVALGET
KAN VÆRE EN
UDSLAGSGIVENDE
FAKTOR, NÅR MAN
FISKER EFTER
HAVØRRED”.

Ole Gregersen tager sig en
velfortjent slapper og nyder en

god blankfisk samt solopgangen
over Køge Bugt.

�
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gede et par 5-6 kilos fisk, blev jeg
for alvor tændt.
Allerede fra 1977 var jeg med

til at støbe blyblink i fiskeklub-
ben, men det var først i sluthalv-
femserne, at der begyndte at ske
noget. Her mødte jeg Michael
»Dyv« Hansen, der arbejdede
som blinkmaler for Albert Chri-
stensen i Skandinavisk Trolling-
center. Da butikken i 1999 luk-
kede, fik jeg lov til at købe hans
blinkproduktionsudstyr.
Til at starte medmalede Dyv og

jeg præfabrikerede pladeblink og
trollingskeer, men da vi begyndte
selv at producere blink, var det
mig der designede og støbte blin-

kene, mens Dyv malede dem. Vi
ville dog lidt forskellige ting – og
i 2004 gik jeg derfor solo med
hele produktionen.
OGP – der er omdrejnings-

punktet for Oles nuværende pro-
duktion af kystblink- og woblere,
startede han op ved Greve – og si-
den da har populariteten af hans
lækre, håndlavede blink gået i en
stejl kurve opad.
Det første blink jeg lavede, som

kom ud i kommerciel handel, var
Brøndum fra 2004, afslører Ole. –
Jesper Schiøtt fra Sport Dres på
Bornholm var helt vild med det,
fordi det med sin kasteklump ka-
stede virkelig godt. Samme år be-

gyndte jeg også at male Henry
Hansens klassikere Sømmet,
Fladbukken og sidenhen Skruen,
som jeg stadig den dag i dag ma-
ler. Fairpoint Outdoor købte ret-
tighederne til Brøndum, og i 2005
designede jeg Bornholmerpilen
for at skabe et blink, der kastede
endnu bedre. Dette meget lang-
strakte tobisimiterende blink min-
der egentlig lidt om Henrys Søm,
men har en tungere kasteklump,
som gør, at man kan kaste lidt
længere med den. Især i hårdt vejr
og store bølger er den god – ikke
blot fordi den kaster eminent, men
også fordi den giver et godt greb i
vandet som sikrer god føling og
linekontrol under indspinningen.
I 2006 kom Bornholmerpilen i
handlen.

SNURREBASSEN er et kapitel for
sig. – Jeg ville skabe et blink der
gav den perfekte rotation under
spinstoppet som fx Fladbukken –
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SNURREBASSEN

Her ser du et standard udvalg af
farver, som Ole ofte har med i
æsken for at dække forskellige

typer af fiskesituationer.

“I MIN VERDEN ER
DER INGEN
PERFEKT FARVE TIL
ALLE FORHOLD,
MEN ET VÆLD AF
FARVER OG
KOMBINATIONER
DER EGNER SIG TIL
ET UTAL AF
FORSKELLIGE
SITUAIONER”.

Ole maler ikke kun sin egne
kreationer, men også Ole Rådhedes

OLR-wobler og Stevnskølen
(tv og nederst), Henry Hansens
Fladbukken og Sømmet (midten),
Per Sørensens Hugormen (øverst) og
Hans Hedegaards Sillingen (til højre).
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men som havde lidt mere kast-
klump og flyde bagtil, så den var
lettere at kaste med, fortæller Ole.
I 2009 var han klar med Snurre-

bassen, der hurtigt skrev sig ind i
kystblinkenes historiebog. – Si-
den da har jeg egentlig ikke haft
det store behov for at opfinde den
dybe tallerken, for med mit ud-
valg af blink og woblere i forskel-
lige størrelser – kombineret med
de blink jeg maler for mine sam-
arbejdspartnere – dækker jeg stort
set alle de situationer, som en
kystspinnefisker kommer ud for,
forklarer Ole, der også maler
Henry Hansens Fladbukken,
Sømment og Skruen samt Henry
nr 1 – bedre kendt som Trutta. –
Jeg har aftalt med Henry, at jeg
overtager rettighederne til hans
blink, når han en dag går til de
evige havørredrevirer – og med
disse som en del af OGP’s kyst-
spinne agn er jeg fuldt dækket ind,
fortsætter han: De små snurrebas-
ser passer perfekt til fjord- og vin-
terfiskeri, mens man med de
større Snurrebasser dækker læn-
gere kast og fiskeri på lidt større
dybder. Rotationen af blinket er
endvidere perfekt til at tirre svære
og store opgangsfisk til at miste
besindelsen. Henrys Fladbuk kla-
rer silde og, brislinge imitatio-
nerne, mens Sillingen, er den per-
fekte tobis eller børstormsimita-
tion. Begge disse blink er
perfekte, hvor der er brug for ek-

På OGPmales der massevis af
blink og woblere – men Ole tager
sig – i selskab med en gruppe
hardcore havørredfiskere – også
god tid til at testfiske produkterne
meget grundigt, inden de ryger i
produktion.

Når gennemløberne males på
Oles værksted, opsættes de i en

ramme som denne.

Ole med 3,9 kilos overspringer
taget på Snurrebassen str. 3 fisket
på et release-takel.

�
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stra langsom indspinning og lang-
som synkehastighed – fx på lavt
vand og over rev. Sillingen er et
rotationsblink som Fladbukken
og Snurrebassen, og kan få enhver
ørred til at gå amok. Som de ren-
dyrkede Tobisimitationer har vi
Bornholmerpilen i ekstremt hårdt
vejr – og ellers Sømmet, der kan
klare en endnu hurtigere indspin-
ning end Bornholmerpilen – uden
at gå i overdrive. Hertil kommer
Hugormen, som jeg købte af Per
Sørensen i 2010. Dette ret korte
kølblink, der både fås som gen-
nemløb og trådblink, fisker per-
fekt både på fjorden og den åbne
kyst. Sømmet, Bornholmerpilen
og Hugormen roterer ikke, men
har blot en vrikkende gang, hvor-
med den også trykker på nogle
lidt andre tangenter end rotations-
blinkene.
I 2011 begyndte jeg at bemale

Ole Rådhedes suveræne epoxy
kystwoblere OLR-wobleren, som
også er blevet en kæmpe succes.
Her er der fire størrelser – en mi-
niudgave på 7 gram – samt OLR
Kutling plus de to tobisimitatio-
ner OLR Tobis Slim og OLR To-
bis på 22 gram. Disse kystwoblere
kaster godt – og kan tåle en virke-
lig høj indspinningshastighed
uden at gå i selvspin. Det giver en
høj afsøgningseffektivtet kombi-
neret med en utrolig lokkende,
blødt vuggende og kun svagt vrik-
kende gang.

FARVERNE HAR STOR BETYDNING
for blinkets lokkeevne – og der-
med hvor mange hug du får. – I
starten synes jeg, at det var svært

at spore en forskel, men jeg fandt
ud af, at det var fordi jeg – lige
som alle de andre blinkproducen-
ter – havde overfladebehandlet
mine blink med traditionel au-
tolak, der har et kraftigt UV filter,
forklarer Ole. – Og – når man
dræber farvernes individuelle re-
fleksionsmønstre med et UV-fil-
ter er det jo klart at det er svært at
spore forskellene.

GENSKIN OG REFLEKSIONSEVNE
kan altså have stor betydning – og
netop i denne sammenhæng har
Ole været en pioner inden for be-
maling af blink. – Det nytter ikke
at tilføje en masse effekter der
fremhæver fx glow, flourscens el-
ler UV-refleksion, hvis man bag-
efter påfører agnen en lak oven på

farverne, der på grund af et UV-
filter hæmmer præcis det, man
forsøger at fremelske, pointerer
han. Ole var således den første
kystblink maler, der begyndte at
bruge clear-lak uden UV-filter og
den karakteristiske matte finish
dette giver, er da også en af de
ting, der kendertegner hovedpar-
ten af hans flotte, håndmalede
blink og woblere.
Ofte starter jeg mit fiskeri med

de mere naturlige og afdæmpede
farver – og skifter først til pang-
farver, hvis resultaterne udebli-
ver, beretter han. – Det er vigtigt,
at farverne kan ses på stor afstand
for at få maksimal afsøgningsef-
fekt, men – samtidig er det også
vigtigt ikke at bruge farver, der
bliver så kradse i farverne, at de
skræmmer mere end de lokker. Af
samme årsag har jeg eksperimen-
teret meget med højreflektive na-
turligt udseende metal belægnin-
ger af fx sølv, guld og aluminium.
Sidstnævnte var Ole den første,
der forsøgte sig med på kystblink,
og det har været en kæmpe suc-
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Den mest effektive måde at fiske
en gennemløber på er at montere
den på et release-takel som her
– det giver ikke blot en bedre

krogning, men også en mere livlig
og lokkende gang på agnen,
når den den fiskes på fluoro-

carbon forfang.

Bornholmerpilen er en stensikker
havørredagn, der kaster helt
fantastisk. Gennem årene er der
leveret et utal af varianter – her
ses spændet på den største på 32
gram til den mindste på 5 gram.

OLR-wobleren i Oles farve
smaragd/perlemor, har på trods

af kort tid på kysten fanget et utal
af store fisk. OLR er en af de

bedst kastende kystwoblere på
markedet – og kan spinnes med
meget høj fart, så du virkelig får

afsøgt noget vand.

�

SNURREBASSEN
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ces. Hvor sølv let kan blive lidt for
højrefleksiv under normale for-
hold, så giver alu næsten samme
kraftige refleksion, men har sam-
tidig et endnu mere blødt og na-
turligt fiskelook på sine reflekser i
vandet. Men der er også mange
andre farvetyper Ole har været
først med. Eksempelvis har stor-
fangeren kobber tidligere være
noget man havde på pladeblink,
men også her har Ole været først
med bemalinger af kobberflakes
på støbte blink.
Der kan også være stor forskel

på, hvilke farver der kører godt til
bestemte typer af havørred, kom-
menterer han. – En stor sildeæder,
der er sulten og på hurtigt strejf-

12 stænger ude samtidig – så er
det meget påfaldende, hvis én agn
kører markant bedre end de andre
under bestemte forhold. Dette
samarbejde med bl.a. Henrik
»Hustler« Hansen, der er en af
landets dygtigste trollingfiskere,
har været en øjenåbner for, hvor
meget farverne rent faktisk kan
betyde, når der fiskes efter laks og
havørred. Forholdene på 10-30
meter vand er selvfølgelig ikke de
samme som tæt under land – men
det siger alligevel noget om, at

farvevalget kan være en udslags-
givende faktor, når man fisker ef-
ter havørred.

MONTAGEN AF MINE BLINK kan ske
på et utal af måder. Tidligere var
min personlige favorit gennem-
løbere fisketmed en enkeltkrog str.
1 – 3/0 – afhængig af blinkets stør-
relse. En af mine favoritter var en-
keltkrogenMustad Siwash.Mange
monterer fletlinen direkte gennem
gennemløberen,men det ermin er-
faring, at det giver bedre præsenta-
tion og flere hug, atmontere den på
et forfang af fluorocarbon.

Men – selv om denne montage
er nem at binde, så er ulempen, at
man – ligegyldigt hvordan man
vender og drejer det – mister en
masse fisk. For mit vedkom-
mende har jeg typisk mistet 40-50
% af mine fisk med den traditio-
nelle gennemløbs montage.
Jeg er derfor begyndt at fiske

alle mine blink konsekvent med
release-takler, og det har hævet
min landingsrate til omkring
90%. En anden fordel ved release-
taklet er, at mine gennemløberen
simpelthen bevæger sig bedre og
mere livligt i vandet, set i forhold
til den traditionelle montage. År-
sagen er bl.a. at den stive fluoro-
carbon på mit gamle forfang
dæmper agnens bevægelser, mens
manmed release-taklet får fluoro-
carbonens perfekte præsentation
– samtidig med, at bevægelserne
er mere livlige, fordi gennem-
løberen roterer om et lille stykke
blød fletline, der giver en bedre
løs hængsling af agnen. Sidst men
ikke mindst er det lettere at skifte
agn på et release-takel end på et
normalt gennemløbstakel.
Jeg må tilstå, at efter jeg er be-

gyndt at bruge release-takler, ny-
der jeg fighten meget mere, fordi
jeg ikke føler mig nær så bange
for, at fisken kan slippe af krogen
hvert et øjeblik. Når jeg tænker
tilbage, kan jeg blive helt dårlig
ved tanken om alle de store fisk,
jeg er gået glip af i tidens løb,
slutter Ole, der – selvom han ikke
officielt arbejder på et nyt pro-
dukt, med et blink i øjet alligevel
signalerer, at han snart er klar til
at ryste endnu et par jokere ud af
ærmet.

SNURREBASSEN
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tog ind over lavt klart vand, bliver
måske ikke skræmt af et højre-
flektivt sølvblink i klart vand,
mens en standfisk, der har stået på
lavt vand et stykke tid, måske skal
have nogle mere afdæmpede far-
ver for at hugget udløses.
Når det er sagt, er det svært at

give specifikke guidelines for
præcis hvornår det er fordelagtigt
at bruge bestemte farvekombina-
tioner. Årsagen er, at der er et
væld af variable, som influerer på
farvevalget. Eksempelvis der for-
skel på, om fisken ser agnen i
mod- eller medlys, men også fak-
torer som vandets farve, og gen-
nemsigtighed, bølgerne højde
samt graden af sollys fra oven kan
have kæmpestor betydning. Det
kan være svært at se som kystfi-
sker, hvor man kun fisker en stang
– og der er ofte langt mellem hug-
gene. Her har jeg lært meget af
trollingfiskerne, for når man har

Alle Oles agn er håndlavet og
malet i Danmark – og selv den

mindst grat i hullerne sliber han
selv af. Her ses nogle af de

mindre blink, hvoraf flere af dem
er yderst effektive P & T blink.

Ole blander selv sine pigmenter
og lakker helt fra bunden, hvilket
betyder at der er 100% styr på

samtlige aspekter af bemalingen.

Køge Bugt og som her Stevns har
været Oles havørredhjemmebane

de sidste 30 år.


