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Farvel 
 
April 2006 var min første 
Loppefisker som redaktør. 
Dette nummer er mit sidste. 
En anden overtager. Hel-
digvis, for en forening som 
vores kan kun overleve, 
hvis der hele tiden er med-
lemmer, der er parate til at 
bruge nogle timer for for-
eningen.  
 
Tak til alle, der hjalp under-
vejs. Hjælp min efterfølger, 
for ingen kan lave Loppefi-
skeren alene.  
 
Arbejdet med Loppefiske-
ren har været hyggeligt og 
givende. Jeg vil savne det. 
 
Helge Kierkegaard 
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Loppemarkedet i Grindsted 
 
Vejret artede sig helt perfekt til indendørs sysler – det silede ned, og vind 
var der nok af – da jeg krydsede broerne over Storebælt og Lillebælt. 
 
Uret viste lidt over 9, og jeg var spændt på hvad dagen ville bringe af ople-
velser, da jeg nåede Hotel Hedemarken.  
 
For mig er loppemarkedet lige så meget en mulighed for at tale med en 
masse mennesker om netop deres interesser indenfor samleriet, som det 
er en mulighed for nogle gode handler. Det er altid interessant at høre, 
hvad der tænder samlergenet hos medlemmerne – om det er danske en-
deagn, Bretonhjul, Hardystænger, gamle originale laksefluer eller noget helt 
femte. 
 
Noget der også interesserer, er når folk producerer kunst og håndværk, der 
kan appellere til lystfiskerens æstetiske sans. Jeg vil altid gerne have noget 
smukt med hjem til fiskeværelsets vægge eller skabe – også selvom jeg 
slet ikke har mere plads – det problem må så løses senere.  
 
Man får lige banket rusten lidt af sprogfærdighederne, når der veksles mel-
lem dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk. Fantastisk at der er samlere fra 
alle vore nabolande, der finder vej til en lille by midt på den jyske hede. 
 
Fra morgenstunden var der god gang i handlerne, og der var rigtig mange 
besøgende. Som altid var der forskellige opfattelser blandt fremlæggerne, 
om det var en god dag, eller der ikke rigtig var gang i forretningen, men 
som en af dem fortalte, blev der nok handlet mest ivrigt krejlerne imellem 
fredag aften, da alle ”godterne” blev lagt ud på bordene.  
 
Ved 13-tiden begyndte antallet af besøgende at ebbe ud. Det passer jo 
med, at det så er tid til en bid brød. Og vejret slog ovenikøbet om, så de 
udendørs aktiviteter måske trak lidt mere. Det kunne jo også være, at noget 
nyerhvervet grej skulle afprøves.  
 
Af redaktørens udsendte, Gert Schjønning. 
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Kontingent 2023 
  
Det er igen blevet tid for kontingentbetaling for et forhåbentlig nyt og spæn-
dende ”samlerår” i Dansk Grejsamler Klub. 
  
Kontingentet bedes indbetalt senest 31. januar 2023. 
  
Bemærk, at der IKKE sendes rykkere ……. 
  
Praksis er stadig, at alle, uanset om kontingent er betalt, vil modtage Loppe-
fiskeren primo februar 2023,  hvorfor modtagelsen ikke i sig selv er udtryk 
for, at kontingent er betalt. 
  
Det er vigtigt for kassereren, at kontingentbetalingen – uanset form - er 
forsynet med MEDLEMSNUMMER, hvilket fremgår af navnelabel på ku-
verten, eller se medlemslisten i Loppefiskeren nr. 4. 
  
Kontingent danske medlemmer …….                   Kr. 250,- 
Kontingent familiemedlemskab …….    Kr. 400,- 
  
Kontingent udenlandske medlemmer (merporto)    Kr. 350,- 
  
Membership fee for foreign members dkk 350, - payment latest january 31’th 
2023. 
  
Bankoverførsel / bank transfer: 
  
Danske Bank 
Holmens Kanal 2-12 
DK – 1092 København K. 
  
Konto/Account nr. 
Reg.nr.1551 - Konto 2370409 
  
Mobilepay: 55185 – husk medlemsnummer, da jeg ellers ikke kan se, 
hvem der har betalt! 
  
IBAN: DK09 30000002370409 
Swift Code: dabadkkk 
  
Hvis spørgsmål kontakt /If question please call or mail:   
Kasserer Peter Jacobsen 
Tlf. /Phone +45 26 57 48 53  Mail: skues.denmark@gmail.com 
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Lodtrækning om hjul 
 
Da det er blevet tid til kontingentindbetaling, har vi igen i år lodtrækning om 
et meget lækkert hjul. 
 
Dette smukke Ambassadeur 6500 Pro Rocket Black 100 års jubilæumshjul 
er købt hos Hvidovre Sport, og har en vejledende udsalgspris på kr. 1.999. 
 
For at deltage i lodtrækningen om hjulet kræver det blot, at man betaler sit 
kontingent inden 1. februar. 
 
Afhængig af overførelsestypen, så sørg for at betale i god tid, så det kan 
komme med på kontoudtoget. Selve lodtrækningen vil finde sted i Korsør lige 
efter generalforsamlingen, og vinderen vil blive offentliggjort i Loppefiskeren. 
 
Kasserer. 
Peter Jacobsen. 
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AT – OG LILLE KØLLE  
 
For en god menneskealder siden luskede Axel Thomsen rundt på en halv 
meter vand mellem tangplanterne på Æbelø, og det var han ikke alene om. 
Det gjorde havørrederne også. Derfor stod det klart for ham, at han var nødt 
til at skifte det traditionelle, tunge kystgrej ud med noget lettere – noget me-
get lettere – hvis han skulle fiske efter dem. 
 Dette var længe før fluefiskeriet indtog havørredkysterne, og Axel Thom-
sens løsning blev derfor det helt lette spinnefiskeri, som lynhurtigt bredte sig 
til det ganske land. Axel startede med at bygge sig en spinnestang på en 9 
fods flueklinge #7, som han satte et Cardinal 44 med 0.20 monofil på. I dag 
bruger han tynde fletliner som så mange andre, men endegrejet laver – og 
lavede – han selv.       
 
Jeg besøgte Axel hjemme i Søndersø engang i slutningen af firserne, fordi 
jeg skulle skrive en lille sag om det lette kystfiskeri efter havørred i Danmark 
til et magasin i Norge. Rygterne om de gode erfaringer havde nået Norge, 
og da Axel var manden med ideen, blev det ham, jeg greb fat i. Vi havde en 
rigtig hyggelig formiddag på Nordfyn, og efterfølgende tog jeg en håndfuld af 
blinkene med mig til Nærøydalen på Vestlandet for at teste om de kunne 
fange norske havørreder. Og ja, det kunne de!    
 
Nærøydalen er en trang dal inderst i Sognefjorden, og i dalbunden – under 
tusind meter høje fjeldsider – har Nærøydalselven et kort, voldsomt løb, før 
den finder et mere stilfærdigt leje og glider ind i Hellehølen, hvorefter den 
fortsætter ud mod fjorden. 
Jeg stod ved Hellehølen en dag i begyndelsen af august, hvor Thor var i 
rigtig, rigtig dårligt humør. Lyn på lyn blitzede gennem dalen, regnen vælte-
de ned, og stenskred efter stenskred gik oppe i fjeldsiderne. Det var en in-
fernalsk og helt fantastisk oplevelse. Elven gik stor, og hele træer kom sej-
lende forbi. Det var ikke muligt at fiske, og der var egentlig ikke så meget 
andet at gøre, end at lade sig betage af det, der skete – og at tage hjem i 
campinghytten til rødvin og cigarer. 
 
Dagen efter  
Jeg vågnede ved firetiden og lyttede. Der var stille. Det regnede ikke mere. 
Det tordnede ikke. Det infernalske var faldet til ro. Og nu var det nu! Lige nu. 
Elven var på vej ned, vandet klarnede, ørrederne var på hugget. På med 
tøjet, ingen kaffe, ingen morgenmad. Bilen ned til broen. På gåben op til 
Hellehølen. En lille AT-kølle på tværs af hølen – og pang! Allerede i første 
kast var der fisk. 
 Derefter gik det slag i slag, og før jeg gav mig, havde jeg haft 17 fisk på 
land. Fine, fede havørreder mellem et og tre kilo. Nogle blev sat ud igen. 
Nogle svømmede videre i vores fryser, og et par stykker blev hængt efter 
halen hos vores nabo, der røg. 
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Æbelø ligger i Axel Thomsens baggård, og netop ’Æbelø’ er navnet på et af hans blink 
(her 8 gram). Axel startede i sin tid med at bygge en spinnestang på en #7 fluestang, 
som han satte et Cardinal 44 med 0,20 monofil på.  

Lille Kølle, der går 
med den hvid side 
opad og kølen 
nedad er Axel 
Thomsens egen 
favorit. 6 gram.  
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Lille Kølle 
Den dag kunne jeg måske have kastet hvad som helst ud i elven og fanget 
fisk. Men nu var det altså Axel Thomsens AT-blink, der luskede henover el-
vegruset, gled ind under havørrederne og blev grebet af opstrømme, som 
listede dem sprællende og udfordrende ind foran snuden på fiskene, der ba-
re ikke kunne lade være.  
 
Jeg kan ikke sige, hvilket af AT-blinkene, der klarede sig bedst, men spørger 
man Axel, er han ikke i tvivl. Det må have været Lille Kølle. Den har taget 
rigtig mange havørreder på de nordfynske kyster, og selvom Axel ikke havde 
malet den hvid på siden modsat kølen, da jeg fiskede med den – sådan som 
han gør i dag – er jeg ikke utilbøjelig til at give ham ret: Lille kølle, der altid 
går med kølen nedad som et skib og holder den hvide side opad, er et hit.   
 
Glæde  
Axel har lavet blink, siden han var dreng, og det er efterhånden længe siden 
(manden er blevet 72). Hvor mange, det er blevet til i årenes løb, er ikke godt 
at sige, men det, der altid har drevet værket, er tilfredsstillelsen ved at fange 
fisk på et blink, han selv har udviklet. Det er den samme glæde, fluefiskeren 
føler, når han fanger fisk på fluer, han selv har bundet. Og når vi nu taler om 
fluer... Axel Thomsen er også en seriøs fluefisker, som fisker både indenfor 
og udenfor Danmarks grænser. Han fisker på New Zealand om vinteren og 
har solid erfaring som tørfluefisker, blandt andet i indre Skandinavien på 
grænsen mellem Norge og Sverige.  
 
Fremstillingen    
AT-blinkene er fremstillet af hvidtmetal og støbt i Axels egne støbeforme. 
Hvidtmetal en legering, der blandt andet indeholder tin og bismuth, og selv-
om det er forholdsvis blødt, er det mere end stærkt nok til fynske – og andre 
– havørreder. Efter malingen forsyner Axel blinkene med springringe, svirvler 
og kroge, og de senere år vil det sige kroge fra VMC. Og så er det unægtelig 
et tankekors i disse glimmertider, at han lige så gerne fisker med ’nøgne’ 
blink, som med farvelagte. Han tror ikke, at havørrederne er så optaget af 
forskellen. 
 Axel har aldrig fremstillet sine blink kommercielt og i større mængder. 
Dog kunne man en overgang købe 10 styk i en lille æske i GoFishing. Det 
kan man ikke mere, men hvis man er interesseret i at købe lidt til samlingen 
kan Axel kontaktes på thomsen.axel@gmail.com. Han siger næppe nej. 
 
Tekst og foto Jens Justesen 
 
 
 
 
(Billedet på forsiden: Thomas på 7 gram.) 

mailto:thomsen.axel@gmail.com
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Lille Kølle, der går med den hvid side opad og kølen nedad er Axel Thomsens egen 
favorit. 6 gram.  

Axel fisker lige 
så gerne med 
umalede som 
farvelagte blink. 
Han tror ikke, 
havørrederne er 
så optaget af 
forskellen. Her 
en umalet Slag-
ter (t.v.), og to 
Æbelø med og 
uden huller. Alle 
på 6 gram. 



12 

Gammeldaws på Øresund 
 
Søndag 9. oktober var fire medlemmer plus en gæst mødt op til gammel-
daws fisketur 
Turen var en tur ud på Øresund med kutteren Havstrygeren fra Helsingør,  
Vi startede dagen med et dejligt morgenbord i kabyssen og var derefter klar 
til fiskeriet 
Vi havde fundet lidt af det gamle grej frem til turen. Formanden havde blandt 
andet et fint Ambassadør 7000 fra først i 70erne, og undertegnede havde 
medbragt et fint Penn 85 fra samme tid. 
 
Der var jo lavet en lille konkurrence, hvor der var et fiskehjul på højkant ven-
ligst, sponseret af Hvidovre Sport, til det medlem, der fangede flest arter og 
vores formand  holdt sig ikke tilbage: Seks arter bliv det til for ham – sild, 
hvilling, ising, rødspætte, torsk og kuller. Peter Jensen var dygtig og fangede 
en flot knurhane 
 
Da fiskedagen var brugt op, var formanden den store vinder med flest arter 
og dermed vinder af hjulet. Han valgt dog meget flot af give det videre til den 
næste gammeldaws tur, så man kan sige, at det er blevet til en vandrepokal  
 
På vej ind i havnen fik vi også et nyt medlem af klubben, da vores gæst Per 
meldte sig ind, så velkommen til Per.  
 
Brian Neergaard medlem f217  
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Ny bog om Grarup Sø 
 
”Grarup Sø” er titlen på en ny bog, som naturligvis får enhver lystfiskers in-
teresse, for fra denne sønderjyske sø stammer jo den danske rekord-
gedde.  
Historien om fangsten fortælles i bogen, men der er mange andre historier, 
blandt andet om venskabet blandt søens tidligere ejer og humoristen Storm 
P., der kaldte søen ”et hemmeligt paradis på jorden.” 
Bogen er skrevet af Grarup Søs nuværende ejer, Helle Weber Ravn, og et 
signeret eksemplar kan købes direkte hos hende for 249 kr. + porto: Tlf. 23 
69 00 41, mail helle@weberravn.dk 

mailto:helle@weberravn.dk
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Formandens side 
 
Denne udgave af formandens side minder desværre om tidligere skriv, dette 
kun fordi det er et meget vigtigt anliggende. 
 
Klubben søger ny kasserer! 
 
Peter Jacobsen går efter 10 års tro tjeneste af som kasserer, og derfor skal 
vi finde en ny. 
 
Den nye kasserer vil selvfølgelig blive sat godt og grundigt ind i sagerne, og 
Peter vil naturligvis stå standby med at den hjælp der måtte være behov for, 
indtil den nye kasserer har styr på sagerne. 
 
Arbejdsbyrden skal ikke bekymre en, hvis man går med lysten. Peter bru-
ger, når der er mest at lave, cirka 1 time om ugen. Dette er typisk i vintermå-
nederne, når indbetalt kontingent skal bogføres. Resten af året er der tale 
om ca. 5-10 minutter om ugen. 
 
Det er vigtigt at præcisere, at alt regnskabet vedrørende auktioner og selve 
træffene ikke hidrører under kassererposten, men derimod under de respek-
tive aktivitetsudvalg. 
 
Derfor er opgaven alt i alt overkommelig, og bestyrelsen håber, der er et 
medlem, der har lyst til at påtage sig denne post. Lykkes det ikke, så står 
klubben overfor en betydelig udgift, hvis opgaven skal løses eksternt. 
Ønsker man en uforpligtende snak, så kontakt Peter Jacobsen: Tlf.: 26 57 
48 53 eller på mail: skues.denmark@gmail.com   
 
Da vores nuværende utrættelige redaktør Helge træder tilbage og Gert 
Schjønning tager rorpinden på redaktørposten, sker det tilfældigvis nogen-
lunde samtidigt med skiftet til nyt produktionssted. Dette medfører et skift 
mellem 6 årlige udgivelser af Loppefiskeren til 4 udgivelser. Hvordan dette 
helt eksakt bliver i praksis, vil blive præciseret mere i næste nummer af vo-
res skønne blad. 
 
Glæder mig til at vi ses i Korsør. 
 
Formanden 

mailto:skues.denmark@gmail.com
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Hvor heldig kan man være? 
 

Så blev det min tur til at finde en ganske sjov ting. Så en overskrift i 
”Hillerødposten,” hvor der stod at Uffe Ellemanns fiskegrej ville havne i den 
lokale Kirkens Korshær butik. Dette måtte jo undersøges så jeg fandt tid i 
kalenderen til et lille besøg. 
 
Jeg ankom til butikken, og der var mange bøger, men næsten ikke noget 
grej, samt hans fiskestol i havkatte-skind. Jeg købte, hvad der var tilbage af 
bøger med hans navn i samt en enkelt wobler. 
 
Det er denne, der gjorde at jeg følte mig heldig. En wobler, der har hængt på 
fiskeværelset, har jeg fået oplyst, men hvilken wobler.  
 
En ægte Anker Jørgensen, dem er der vist ikke lavet så mange af. Den vejer 
21,1 gram med forfang og har en ca. 7,5 cm snittet trækrop. 
 
Måske den kan bruges til at fange stemmer på, men jeg vil nu ikke forsøge 
at fiske med den. 
 
Henrik Kjeldsen nr.164 
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Auktionspriser 2. oktober 2022 
 
Listen skal tages med de sædvanlige forbehold, at der kan være fejl og 
mangler, som først konstateres på auktionsdagen, eller at tingene ikke er 
helt præcist beskrevet. 
 
142B var en donation, et billede udført af vort norske medlem Arild Blomfeldt, 
der er kunstneren bag Loppefiskerens bagside. Bortset fra dette nummer var 
det fremlagte indleveret af 13 medlemmer. 10 medlemmer havde indsendt 
forhåndsbud og på selve auktionen var der 36 købernumre. Auktionen gav et 
underskud på 638,24 kr. Lørdagens loppemarked gav et overskud på 1.145 
kr. Her var der 77 borde.  
 

 

1-260, 2-160, 3-380, 4-180, 5-320, 6-320, 7-240, 8-320, 9-300, 10-3400, 11-
240, 12-220, 13-240, 14-220, 15-1000, 16-300, 17-600, 18-2500, 19-220, 20-
600, 21-800, 22-700, 23-140, 24-2200, 25-420. 
 
26-220, 27-600, 28-280, 29-900, 30-1300, 31-750, 32-400, 33-1600, 34-80, 
35-329, 36-380, 37-200, 38-220, 39-320, 40-300, 41-300, 42-80, 43-500, 44-
300, 45-udgik, 46-220, 47-80, 48-320, 49-80, 50-240. 
 
51-140, 52-550, 53-160, 54-160, 55-240, 56-200, 57-220, 58-260, 59-100, 60
-300, 61-120, 62-100, 63-260, 64-480, 65-140, 66-200, 67-160, 68-200, 69-
120, 70-udgik, 71-140, 72-440, 73-180, 74-240, 75-600. 
 
76-700, 77-1000, 78-400, 79-400, 80-320, 81-380, 82-180, 83-120, 84-80, 85
-180, 86-80, 87-100, 88-320, 89-180, 90-160, 91-200, 92-120, 93-80, 94-
520, 95-550, 96-80, 97-120, 98-160, 99-240, 100-280. 
 
101-160, 102-80, 103-80, 104-120, 105-260, 106-100, 107-420, 108-220, 
109-200, 110-240, 111-340, 112-450, 113-400, 114-80, 115-udgik, 116-
udgik, 117-160, 118-80, 119-80, 120-140, 121-220, 122-160, 123-80, 124-
140, 125-220. 
 
126-140, 127-280, 128-100, 129-400, 130-80, 131-320, 132-120, 133-80, 
134-80, 135-220, 136-420, 137-80, 138-340, 139-udgik, 140-80, 141-80, 142
-240, 142B-450, 143-1500, 144-650, 145-400, 146-140, 147-300, 148-udgik, 
149-140, 150-1100.  
 

151-300, 152-280, 153-460, 154-udgik, 155-900, 156-520, 157-320, 158-
udgik, 159-80, 160-420, 161-240, 162-80, 163-240, 164-240, 165-420, 166-
120. 
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Sætte en fisk fri 
 
Jeg tog en fisk på lavt vand 
og kastede den ud på det dybeste sted. 
Den undslap komfurets ild 
og svømmede yndefuldt bort. 
 
Det er ikke fordi 
vi ikke har en god kok 
der kunne forvandle fisken  
til en himmerigsmundfuld. 
 
Men alle frygter vi lidelser 
og derfor spiser jeg grøntsager  
og lod fisken svømme. 
 
 
Wang Anshi (1021-1086)  
 
 
(Fra ”Uden for tiden – klassiske kinesiske digte,” gendigtet af Arne Herløv 
Petersen.) 
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