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Klubben har fået ny formand og
ny webmaster, næste efterårstræf flyttes fra Gram til Vejle,
som befolkningsmæssigt giver
et bedre grundlag end Gram, og
før træffet i Vejle er der grejloppemarked i København.
Der sker meget i klubben, men
hvad mener medlemmerne? Da
Carsten Faber på generalforsamlingen takkede for valget til
formand, opfordrede han medlemmerne til at komme med
synspunkter og idéer.
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Det er en opfordring, som er
værd at støtte. Formandens
mail står på siden heroverfor.
Det gør de andre bestyrelsesmedlemmers også. Kom med
dine meninger og idéer og få
indflydelse på klubbens udvikling.
For– og bagside illustration:
Mogens Espersen

Helge Kierkegaard

Loppefiskeren udsendes til alle medlemmer af Dansk Grejsamler Klub. Bladet udkommer ca. 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december.
For bidrag der afleveres på papir (maskin- eller håndskrevne samt udskrifter) er
deadline d. 10. i måneden forud. Indlæg der kommer på elektronisk form skal afleveres d. 20. i måneden forud.
Redaktøren træffes på en af følgende måder:
Fodpost:
Helge Kierkegaard, Horsevænget 14, 4130 Viby Sjælland
Epost:
Helge47@gmail.com
Telefon:
46 19 42 19
(Tryk: Lavpristrykkeriet, 8270 Højbjerg)
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Ny formand i DGK
Dansk Grejsamler Klub fik ny formand på generalforsamlingen i Korsør:
Carsten Faber.
Han afløser Jacob Viereck, der ikke ønskede at fortsætte på posten, men
fortsætter i bestyrelsen og desuden er medlem af aktivitetsudvalg vest,
som står for efterårets træf.
Carsten Faber er 44 år, og har siden 1986 solgt fiskegrej i detailleddet og
rejst som fiskeguide. Han arbejder i Hvidovre Sport.
På generalforsamlingen deltog også den ny webmaster, Carsten Skøtt.
Han bor i Kalundborg, og underviser i IT på Slagelse Produktionsskole.
Carsten Skøtt afløser Finn Bendorff Pedersen.
Jørgen Nevermann blev valgt til ny revisor og Flemming L. Petersen som
ny revisorsuppleant. Alle andre valg var genvalg.
Generalforsamlingen vedtog to ændringer til foreningens vedtægter, som
betyder, at generalforsamlingens dagsorden og forslag til behandling på
generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden forud for generalforsamlingen. Hidtil har forslag kun været kendt af bestyrelsen og forslagsstilleren. Medlemmerne har først fået kendskab til forslaget på selve generalforsamlingen – hvis de altså deltog.
Dansk Grejsamler Klub havde ved årsskiftet 224 medlemmer: 211 fra Danmark, heraf 2 æresmedlemmer, 5 fra Tyskland, 4 fra Sverige, 3 fra Norge
og 1 fra Storbritannien.
For første gang blev Korsør-træffet holdt på Svenstrupgaard, og selv om
der var tæt trængsel omkring bordene på lørdagens loppemarked, var der
bedre plads både inde og ude end i Tårnborg Forsamlingshus. Forplejningen var også på højde med forsamlingshusets. Det var populært hos adskillige, da køkkenet søndag meldte ud, at der var lavet så meget biksemad, at der var mulighed for en ekstra portion, stadig med spejlæg!
Lørdag var der de første timer mange besøgende, også mange ikkemedlemmer. Der var ikke nær plads til alle biler på Svenstrupgaards parkeringsplads, bilerne holdt på alle sider op og ned ad vejen udenfor.
(fortsættes side 6)
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Den ny formand på arbejde:
Carsten Faber indskriver deltagere til auktionen søndag.
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Søndag var mere stilfærdig. Der var ikke så mange deltagere i auktionen
som for et år siden, men den ændrede afregningsform havde hævet kvaliteten. Det viste sig blandt andet ved, at kun 15 af de 197 numre ikke kunne opnå minimumsprisen på 80 kroner. Auktionen forsætter på samme
måde ved efterårets træf og næste år i Korsør, dog med den tilføjelse, at
man her igen vil kunne aflevere forhåndsbud.
Efterårets træf flytter fra Gram til Hotel Bredehus nær Vejle, hvor det holdes i weekenden 13.-14. september. Forinden er der 14. juni grejloppemarked i København.
(Det ”officielle” referat af generalforsamlingen kan fås hos redaktøren: Helge47@gmail.com. Samme sted kan man få en liste med hammerslagene
fra søndagens auktion.)

Carsten Skøtt
- ny webmaster for Dansk
Grejsamler Klub
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Tak til webmaster Finn Bendorff Pedersen
I 1997 kommer DGK for første gang på nettet, og fra 2003 har vi for første
gang vores helt egen side: www.grejsamler.dk. Den bliver varetaget af
Steen Ellemose, der også på daværende tidspunkt er redaktør på Loppefiskeren.
I 2005 kommer Finn Bendorff Pedersen på banen som vores nye webmaster, en post han har styret upåklageligt siden. Finn havde da allerede stor
erfaring med drift af hjemmesider, da han har kørt siden
www.pausefiskeren.dk gennem flere år.
Denne erfaring har vi nu i ca. 8 år nydt godt af, og vi kan takke Finn´s arbejde for rigtig mange af de nyere medlemmer, der er kommet til gennem
årene. I dag kan en forening vanskeligt klare sig uden et ansigt udadtil på
nettet. Vi er Finn stor tak skyldig. Og netop derfor vil jeg på egne og klubbens vegne sige Finn stor tak for indsatsen.
Carsten Faber

Vedtægternes paragraf 7 blev ændret på generalforsamlingen. Her er den ny ordlyd:
§ 5 Generalforsamlingen
1. Afholdes en gang årligt i første halvår.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen samt bestyrelsens foreløbige
forslag til dagsorden udsendes skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
3. Er beslutningsdygtig ved simpel flertalsafstemning (Dog kræves 2/3
flertal for foreningens evt. ophør jf. § 9).
4. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6. Et fremmødt medlem kan kræve skriftlig afstemning.
7. Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal skriftlig være formanden
i hænde senest 2 uger før GF. Bestyrelsens endelige forslag til
dagsorden samt eventuelle indkomne forslag offentliggøres på
hjemmesiden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
8. GF er foreningens højeste myndighed.
9. En ekstraordinær GF kan indkaldes af bestyrelsen ell. 25 % af medlemmerne, dersom der skriftligt anmodes derom til formanden.
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CAMO nr. 47 – 112 mm ”Kings Master”.
Dansk Grejsamler Klubs medlem Kjeld Nielsen, Esbjerg, har serviceret alle
klubbens hjul, der nu er efterset, renset og smurt. Kjeld havde lagt en
æske til side, fordi indholdet ikke krævede nogen vedligeholdelse.
Æsken er en almindelig CAMO pap æske med påklistret mærkat: ”No. 47,
Eloxeret, 112 mm ”Kings Master”. Det mærkelige er bare, at æsken kun er
95 x 95 x 65 mm. Hov - et 112 mm hjul i en 95 mm æske!
Det viser sig, at indholdet er en ekstra (flue) spole til CAMO nr. 47, der i
prislisten pr. 1. juli 1963 er nævnt som:

Derfor er det ikke mystisk, at en spole til et 112 mm hjul kan være i en 95
mm æske, og CAMO nr. 47 er ikke et hjul, men en spole til CAMO nr. 45 et komplet hjul med spole til 31,00 kr.
Det samme gælder CAMO nr. 46, der jf. prislisten er en ekstra tromle til
100 mm hjulet (nr. 44). Begge hjul og spoler kun er fremstillet i rød eloxeret
udgave.
S
Tekst: arkivaren
Foto: Ernst Christensen
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Odds and [no] ends
Der er mange forskellige udtryk, som overskriften kan oversættes til. Jeg
tager mig den frihed at udvide udtrykket lidt og med en ny mening – ”noget
mærkeligt og uden nogen forklaring.” Som mange andre samlere vil jeg
gerne vide, hvor ens samler-sager stammer fra: oprindelse, datering, materiale, producent og så videre. Vi har jo gudskelov en lang række af dokumentation for vores interesse, men en gang imellem støder vi jo på et eller
andet, hvor vi ikke lige kan komme til disse oplysninger.
Jeg har i nogle år været en flittig besøgende på
www.richardwheatleymuseum.org, hvor vi kan finde tabel efter tabel over
Wheatleys utallige varianter af grejæsker og andet godt. Jeg kan dem ikke
udenad endnu, lærer dem nok heller aldrig.
Et produkt, som Wheatley også gjorde det i, var læderprodukter – bl.a.
fluepunge samt punge til forfang. En af disse ”cast wallets” er på forsiden
udsmykket med en lakseflue – Jock Scott.
Nu er det mest nærliggende sted at få fat i Wheatleys gamle produkter jo
Ebay UK. Gamle tomme Wheatley flueæsker og fluepunge kan langt hen
ad vejen erhverves uden, at man skal af med en formue. Problemet – altså
det økonomiske – opstår først, når æsken er fyldt med fluer, eller man allerede har investeret i de mest almindelige æsker og punge. Så kan prisen
godt krybe deropad, dog uden at nå prisniveauet for samme æsker med et
Hardy-logo. Nu er det også begrænset, hvor mange fluer, man kan nå at
bruge på et helt liv. Hvis jeg skulle blive 785 år, vil jeg allerede nu være
dækket ind rent fluemæssigt. Hov, det blev et ”sidespring” – tilbage i sporet.
En dag på Ebay dukker et mega-solidt krus med kernelæder omkring OG
EN JOCK SCOTT præget og printet i læderet op på Ebay. Jeg har desværre glemt, hvordan jeg faldt over det, og man skal nok også være Wheatleysamler for overhovedet at føle spændingen, da auktionen fandt sted. Men
kruset måtte af sted til Danmark, hvor det nu er bag glas til egen beundring. Så opstod trangen til at vide: hvornår, hvordan og så videre. Der er
det jo nærliggende at kontakte Clive Edwards, som står for The Richard
Wheatley Museum – og som desuden overtog Wheatley sidste år sammen
med en samarbejdspartner. Desværre er det sådan, at Wheatley ikke har
slynget om sig med brochuremateriale eller anden beskrivelse af deres
produkter, så Clive kunne desværre ikke hjælpe.
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Så nu sidder man så tilbage med et uforklarligt krus og en manglende historie. Gør det kruset ringere. Nej, egentligt ikke – nu er der plads til egen
digtning omkring den manglende historie. Og det er jo ikke sikkert, at historien bliver ringere af det. Og blev vi nu klogere af disse mange ord, næh
egentligt ikke – og måske alligevel for det kunne jo være ….????.
Carsten Skøtt
(Flere billeder næste side)
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Grejloppemarked i København
Så er vi i fuld gang med planlægningen af vores store Loppemarked i København, og vi har allerede nu god vind i sejlene. I skrivende stund er der
solgt ca. 30 meter borde, og derudover har rigtig mange vist interesse. Vi
råder over 800 m2, så der er stadig masser af plads til alle de fremlæggere, der kunne have lyst.
Prisen er kun 100 kroner pr. meter bord, og man kan pt. booke så lidt som
1,2 meter til altså kun 120 kroner. Billigere kan det næppe gøres, og slet
ikke i København.
Da vi skal ud og leje en del af bordene, skal betalingen for bookede borde
falde senest den 1. juni. Man kan indbetale på konto 1551 – 2370409.
Man skal altid være forsigtig med at spå, men vi forventer en besøgstal på
mindst 500, og vi vil ikke blive overraskede, hvis det bliver væsentligt højere. Så derfor håber vi på så mange fremlæggere som muligt, så det bliver
en succes for alle. Vores forventning er, at specielt brugsgrejer vil være i
høj kurs blandt de besøgende. Ikke-medlemmer af klubben, er naturligvis
også velkomne som stadelejere. Kort sagt: Alle er velkomne, bare det er
fiskegrej eller tilhørende sager der sælges.
For dem der ikke har læst sidste nummer af Loppefiskeren, kommer detaljerne lige en gang til.
Datoen er 14. juni, og stedet er Bellahøjhallerne, Bellahøjvej 1, 2700
Brønshøj.
Der er masser af gratis parkering lige ved siden af hallen, mens der også
er gratis parkering langs hele Bellahøjvej. Vi har stedet fra kl. 8.00 til 18.00,
og der bliver åbent i hele 6 timer, fra kl. 10.00 til 16.00. Det giver os god tid
til at klargøre og senere at rydde bordene.
Der vil ikke blive solgt stader til grejbutikker, da vi vil have et rigtigt grejloppemarked, som vi kender det fra Korsør og Gram.
Entre: 20 kr. Medlemmer af Dansk Grejsamler Klub samt børn og unge
under 18 år kommer gratis ind.
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Fiskeavisen har allerede givet mig tilsagn om omtale af loppemarkedet i
aprilnummeret. Fiskeavisen vil være til stede på selve dagen, og skrive om
klubben og loppemarkedet. Vi vil selvfølgelig også selv have en stand, hvor
interesserede kan høre nærmere om klubben, og derved får vi forhåbentlig
nogle nye medlemmer.
På vores stand vil vi naturligvis udstille gammelt grej, blandt andet 4-5 tunhjul, alle fremstillet herhjemme, hvoraf nogle kun i forsvindende få eksemplarer. En enkelt tunstol finder vi også frem, så de besøgende har noget at
kigge på.
Udover Fiskeavisen vil Fisk & Fri, Sportsfiskeren og div. fiskeklubber også
modtage et skriv om loppemarkedet, så vi forhåbentlig får en massiv omtale. Lokalaviserne i Storkøbenhavn vil naturligvis også blive informeret. Her
kan vi bruge en hjælpende hånd fra vores medlemmer. En stor del af os,
hvis ikke alle, er formodentligt medlem af en eller flere fiskeklubber. Vær
søde at maile mig mailadresser på disse klubber, så jeg også kan sende
dem information om loppemarkedet. Jo flere mailadresser, jeg får fra jer, jo
bedre.
Skulle man komme langvejs fra, så ligger Bellahøj Vandrerhjem, kun 1,6
km derfra, og tilbyder overnatning fra kun 160,- pr. person. Adressen på
Bellahøj Vandrerhjem er Herbergvejen 8, ligeledes i Brønshøj.
Vi arrangerer fællesspisning på Baronens dagligstue, Frederikssundsvej
123 kl. 19.00, for dem der har lyst. Her kan man vælge imellem: Schnitzel
m/pommes saute, Baronens gryde med mos eller helstegt tykstegsfilet m/
rødvinssauce. Prisen er kun 188 inkl. salatbord. Baronens ligger kun 300
meter fra Bellahøjhallerne.
Yderligere info fås hos Carsten Faber på 20 43 91 43. Jeg på fisketur i Panama 2.-14. april, så brug mailen i den periode: dr.faber@tdcadsl.dk. Netværket virke nogenlunde på stedet, så jeg vil svare på mails så hurtigt som
muligt.
Tilmelding og booking af borde: Peter Jacobsen på 26 57 48 53, skues.denmark@gmail.com
Med samlerhilsen
Carsten Faber
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Den høje gentleman fra Aalborg fisker ikke mere
Ove Nielsen døde den 22. februar. Efter et fald blev han lagt i kunstig koma, men
forholdene var værre end først antaget, så ingen redning var mulig. Han
blev 78 år.
Ove kom som ung i lære i Jagt- og Fiskerimagasinet i København – engang den fineste butik i Danmark, dengang beliggende i Studiestræde.
Ludvig Svendsen blev hans læremester. Da han blev udlært, fik han lov til
at vælge en stang og et hjul i butikken, og Ludvig Svendsen nævnte, at
han godt måtte vælge de dyre mærker. Da disse linier skrives til
”Loppefiskeren,” er det måske værd at nævne,
at Ove valgte en Hardy ”Perfection” splitcane-fluestang og et Hardy
”Barton” hjul – hjulet var for øvrigt brugt.
Efter endt læretid kom Ove hjem og blev optaget i faderens grossistvirksomhed i Aalborg. Det var Petersen Bach, en grossistvirksomhed inden for
jagt, fiskeri og sport. Men firmaet havde også detailsalg. Svend Nielsen
(Oves far) og Ove havde agenturet for flere gode mærker. Indenfor fiskeriet kan nævnes engelske Milward, amerikanske Penn og det tyske DAM.
Ud over fiskegrej solgte man også jagtudstyr, luftbøsser, fodboldstøvler og
andet til udendørslivet. Det var en stor virksomhed. I kælderen blev der
monteret stænger. Ove var daglig leder efter faderens død.
På et tidspunkt bliver konkurrencen for hård. Japansk fiskegrej kommer ind
på markedet. Efter faderens for tidlige død står Ove alene. En meget stor
kunde kunne ikke betale for leverede varer. Det blev firmaets endeligt.
Herefter er Ove selvstændig i nogle år, bl.a. med agentur for amerikanske
Orvis, og på et tidspunkt
er Ove bestyrer i Salling, der dengang havde en sports- og fiskeafdeling.
Ove var inkarneret fluefisker, tørfluefisker, og altid ulastelig klædt i tweed.
Og som en anden engelsk gentleman – indtil han lagde tobakken på hylden – så man ham ofte med en fin engelsk pibe, den med en hvide prik –
Dunhill – i mundvigen eller indenfor rækkevidde.
Binderup å var hans foretrukne hjemmevand og på et tidspunkt havde han
egen fiskehytte der med telefon – et særsyn i 60-erne. Ove var ikke snobbet, men havde stil. Noget mange fiskere i dag mangler.
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Ove var medlem af ”Flyfiskers Club” i London. Det var også praktisk, idet
han så kunne bo der, når han var i byen, f.eks. når han var sammen med
Capt. Edwards – Hardys kasteinstruktør. Et fransk selskab af tørfluefiskere
var han også medlem af. Som tidligere nævnt var Petersen Bach agent for
engelske Milward og Ove besøgte fabrikken flere gange og fiskede der
bl.a. sammen med Terry Thomas.
Ove blev grebet af kastesporten og fik fine placeringer både indenfor flueog spin. Kendetegnende for Ove var det, at gjorde han noget, så gjorde
han det helt. Han fik bl.a. andet bygget specielle stænger hos ”Marlin” til
brug i kastesporten.
Engang havde Danmarks Sportsfisker Forbund juniorkurser på højskolen i
Hoptrup i Sønderjylland. Ove var med som kasteinstruktør. En junior mente
at Ove havde den bedste stang og dermed kastede bedre. Ove hævdede
at timing, viden m.v. var vigtigst – tog et fluehjul op af lommen, trak line af,
og lavede de fineste kast – uden stang, bare med armen. Det kunne han
bare, og det var derfor også naturligt, at Ove langt senere i livet oversatte
Mel Kriegers bog om fluekast.
I 1967 udgav Preben Torp Jacobsen sin første bog ”Tørfluefiskeri” og her
var Ove også på banen med afsnittet om grej, kasteteknik og rivermanagement. Nogle vil mene, at havde de to ikke kendt hinanden, var bogen aldrig blevet udgivet.
I 1960-erne og 70-erne knyttede Ove kontakt til mange af de kendte fluefiskere. Oliver Kite, John Veniard, John Goddard og Poul Jørgensen. Sidstnævnte var engang instruktør på et begynderkursus i fluebinding i Aalborg.
Uden at vide det ,tror jeg, at Ove havde en finger med i spillet – det ville
være sært andet.
Ove var ikke egentlig grejsamler, men fandt vej til Dansk Grejsamler Klub,
hvor flere af os lærte ham at kende. Det var det historiske, der interesserede ham. På et tidspunkt mente han faktisk, der var for meget handel i klubben, og synes vi skulle stifte ”Fiskerihistorisk Selskab”.
Han var et omvandrende leksikon inden for grej. Og var man i tvivl om hvilket firma der havde lavet en eller anden flueline eller andet grej, så var der
altid hjælp at hente fra Ove. Udover en stor paratviden var han også hjælpsomheden selv.
Der er blevet en tom plads i dansk fluefiskeri.
Dansk Grejsamler Klub / Henning Jakobsen
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Annonce: Sælges
Hele årgange og løse nr. af Jæger & Fisker / Lystfiskeren – der udkom i
årene 1953-1957, hvor bl.a. Sv. Saabye, Torp Jacobsen, Bent Lind Jakobsen, Svend Sørensen m.fl. skrev. Det siges at være de bedste lystfiskertidskrifter der er udkommet herhjemme! Frisk bud på alle imødeses!
Record/Ambassadeur 5000 model SG i orig. læderetui m/dele, olie m.v. i
usædvanlig flot stand med meget få brugsspor. Modellen solgtes kun i Sverige i 1952
Record/Ambassadeur 5000 – den meget mørkerøde model der kom lige
efter SG – med grå stjernebremse og spole. Brugt med pæn, i orig. læderetui.
Ambassadeur 6500CS – den grå model, med sort dobbelthåndtag – uden
brugssport i meget flot stand.
Farlow 4 ¼” Laksefluehjul (Perfect type) m/tension regulator c1925, hvidt
håndtag – et meget flot klassisk hjul i originalt Farlow Læderetui (ligesom
Hardy’s)
Farlow ’The Heyworth’ 3 5/8” fluehjul(Perfect type) – med Silent Check,
hvidt Ivorine håndtag, tension regulator – ca 1930’rne – et sjældent og meget flot hjul.
Bill Ballan – Model 50 – et klassisk amerikansk #4-5 fluehjul med Raised
Pillars – perforeret forside. Hjulet fremstår som ubrugt, er påspolet en #4
flydeline.
Hardy ’The Husky’ i den sjældne Multiplier (udveksling 1,66:1) udførsel. 3
3/8” let lakse- eller havørredhjul. Husky er identisk med Zenith, blot med
silent check dvs lydløs bremse og indspinning. Meget flot i orig. Hardy lyslåsetui.
Hardy 3” ’Bougle’ Mk. IV (Made in England) fabriksnyt I orig. etui og æske.
Sidste engelske version af det legendariske specielle (Perfect) hjul designet af Louis Bouglè fra Casting Club de France.
CAMO Centerpinhjul 120 mm. blå-eloxeret, m/bagpade/knarre, meget flot
Kataloger fra Angling Auctions – 15 årgange (1992-2007) – i alt 30 flotte
kataloger med masser af fotos.
ABU agn – en lang række flotte gamle ABU agn – nogle sjældne, nogle i
æske – mangler Du nogen – eller kunne Du tænke dig at overtage ’daz
ganze mollevitten’ – slå et signal.
Heinz Gerhard
Tel. 40 75 66 16 - Mail: walton@mail.dk
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