Medlemsblad for Federation of Fly Fishers Denmark • September 2018 • Årgang 22 nr. 3

Francis og dem med
kæbekrog
Mariager Fjord
Fluegedder

Livets bedste
fisketur

EN

D

– med Flemming Binnerup i smukke Skotland

K

RIVER EWE
MAR

Tekst & Foto: Flemming Binnerup

Francis og dem
6

FlueFisker - september 2018

med kæbekrog
Federation of Fly Fishers Denmark

7

Så er vi endelig på vej ind i efterårsmånederne
efter en lang og alt for tør sommer. Jeg nyder altid de sidst par måneder af laksefiskeriet, naturen
skifter farve fra grøn til gul og rød, der kommer
koldt vand i åen eller floden, luften bliver mere
frisk og kølig, specielt om natten kan temperaturen falde og nu vågner de gamle hanlaks op, dem
med kæbekrog.

mund med tænder og en kæbekrog. Er den flot, det
Den trofælaks, vi alle håber og drømmer om, er en
er der mange meninger om. Men at fiske efter den og
stor veltrimmet blank laks i sølv fanget en tidlig forfange en, se det er et spændende fiskeri.
årsdag i forårs solen, det er de flotte laks, som vi ser
mange gode billeder af i fiskeblade og på
internettet. Det er de billeder, vi gerne vil Så snart laksen Til dette fiskeri i efteråret skifter jeg lidt
teknik selvom en lille sort eller orange
se, for laksen bliver ikke flottere, sølvkommer op i
flue også virker på de gamle hanlaks.
blanke og lige fra havet. Men en hanlaks i
fuld gydedragt og med en stor kæbekrog det ferske vand Der er et eller andet med helt små fluer
og gamle laks, sommetider virker det. En
er nu også en flot fisk, eller måske snabegynder en
anden flue, der sommetider bare virker,
rere fascinerende.
forvandling... er Sunray Shadow, den fisker meget hurtigt lige under overfladen. Nogle gange
Så snart laksen kommer op i det ferske
går laksen bare helt Bonanza efter den flue og andre
vand begynder en forvandling fra veltrimmet hurtig
gange er der ingen reaktion. Hvornår det er det ene
svømmende turpedo i sølv til en drabelig kamp maeller det andet, det ved jeg ikke, det er bare at prøve
skine i brune og røde farver. Hele kroppen forvandles
sig frem.
og specielt hovedet ændres markant, den får en stor
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Men en flue som jeg bruger meget er en Rød Francis.
Jeg har så mange lakseoplevelser med netop denne
flue i forskellige varianter over den klassiske Røde
Francis. Og den virker godt til at få de gamle laks,
dem med kæbekrog i tale. 8 ud af 10 laks som jeg
tager med denne flue i efteråret, er hanlaks, jeg vil
tro, at denne flue bare skal jages væk, og at det tænder netop hanlaksen, som vil holde sit lille område fri
for rivaler og underlige fluer. Francis fluen er også en
tung flue, som kommer helt ned til laksen, man siger,
at enten flytter laksen sig eller også tager den fluen,
der er ingen mellemvej med Francis. Om det er korrekt ved jeg nu ikke helt. Jeg har en lakse- og Francisoplevelse, som jeg ikke lige glemmer, fordi laksen
blev fanget på en helt speciel måde. Vi skal nogle år
tilbage ved Dee.
Det er sidst i august og en herlig morgen med sol og
helt vindstille. Klokken lidt i 7 var jeg ved poolen, en
drøm af en pool. Da jeg er alene og ved, at der ikke
kommer nogen og forstyrer eller værst af alt, snupper poolen, så vil jeg starte med at nyde solen, som
netop er kommet op over træerne og drikke min kaffe
i fred og ro. Poolen er en klassisk pool med et hurtigt
indløb fra et stryg, herfra slår strømmen et sving over
til modsatte bred for ca. 100 meter længere nede at
ende i en noget meget roligt og dybt vand,før den
løber ned gennem det næste stryg. Dybrenden ved
modsatte side er der, hvor laksen vil holde hvil, og der
hvor den hurtige strøm fra stryget bliver til ‘a gently
stream’, der står den, hvis den er hjemme. A gently
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stream, er der hvor strømmen er lige tilpas, ikke for
stærk ikke for svag men lige perfekt til, at laksen kan
hvile med en god iltrig strøm. Svært at beskrive, men
har du set det et par gange, så ved du altid, hvordan
den ser ud, og hvor den er, laksen.

gang laksen skal se fluen, vil jeg give den en lille
overraskelse. Jeg regner med at laksen tænker følgende, ‘’nå! der kommer den der underlige lille tingest så igen. Skal jeg give den endnu et lille nap eller gider jeg ikke mere… hvad var det? den s….. lille

Min udfordring var, at modsatte bred var tæt bevokset
af store træer, som havde grene helt ud over dybrenden også lige der, hvor jeg mente, at hot spot var,
grene som går helt ned til vandet og gør det umuligt
at kaste ind under. Der er et hul mellem træerne ca.
15 meter opstrøms hotspot. Her kan jeg måske få
fluen helt over til modsatte bred.
Jeg sætter et hurtig synkende forfang på, vil helt ned
til laksen og selvfølgelig skal min Francis flue på. Den
vil komme dybt ned i renden og vil også fiske godt i
dead drift ned mod standpladsen. Hvis jeg vader godt
ud i floden og laver et langt 90 graders kast helt til
modsatte bred ind mellem træerne for derefter at
give nogle meter løs line, så kan jeg få fluen til at
drive ned i renden og ind under træerne. For hvert
kast giver jeg en meter mere line, og da endelig fluen
er på hot spot, kommer der et lille nyk i fluen. En laks
som var intresseret, men ikke tog.
Prøver igen og det samme sker, et lille nyk i fluen,
men nu ved jeg præsis, hvor laksen står. Så næste
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tingest flygter jo afsted’’. Nu ved jeg ikke, om laks
tænker, men det jeg gør er, at når fluen er lige ud for
laksen og lige før den måske igen vil give den et lille
nap, så tager jeg hurtigt noget line ind, så fluen flygter væk fra laksen. To hurtige indtag og det kvitteres
med et kraftig hug,og en pæn laks kroger sig selv,
så hårdt tog den fluen. Det viser sig, at det er en flot

farvet hand laks med kæbekrog. Sådan en laks man
aldrig glemmer.
En af mine fiskekammerater kunne aldrig drømme
om at bruge en Francis flue, hans argument er, at der
ingen liv eller bevægelse er i fluen, den er grim, og
han tror ikke på den. Til dels enig, der er ikke meget
liv og den er måske grim, men tro på den, den virker!
Mine Francis fluer har udviklet sig noget i fluestikket
de sidste år, inspireret af andre Francis varianter set
på netter eller købt. Nu har jeg tre varianter, to gamle
og en ny, jeg bruger igen og igen. De er simple at binde, de er ikke for store, og de har bevist, at de virker.
Det startede med den klassiske Francis flue, den med
den store røde krop bundet af rød uldgarn. Jeg har
aldrig fundet ud af at kunne binde denne krop af uldgarn, hvis jeg lægger garnet på for løst, så glider det
af,og hvis jeg lægger det på for hårdt, så glider det
også af, og lykkedes det, så ser det endelige resultat
ikke godt ud. Jeg binder 95% af alle mine fluer selv,
men denne Francis flue har jeg købt mange af.

Mine varianter er:
1.	 Conehead variant med lille krop af rød uldgarn.
Den store conehead holder garnet på plades. Denne
er vel ikke min variant, men en kopi af de Francis
fluer, som bruges på Island.
2.	 Dobbelt cone head variant. Her er den røde uldgarn udskiftet med et rødt conehead som krop og
efterfølgende en messing conehead. Denne Francis
variant er simpel og fisker godt
3.	 Sidste år blev Plug Francis en meget populær flue
ved Skjern år. Der er mere liv i denne flue end den
klassiske, og derfor er den god til de danske forhold.
Jeg har udskiftet de to røde tungstenskugler med to
conehead, en i rød og en i messing. Om det gør nogen
forskel tror jeg ikke, men simpel at binde og du får en
kort flot krop på fluen.
Jeg kan kun opfordre til at komme ud til åen her i
efteråret, prøv den ‘grimme’ Francis flue fisket dybt på
standpladsen efter den ‘grimme’ hanlaks, dem med
kæbekrog n
Federation of Fly Fishers Denmark
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Ew
River Ewe

Jeg har glædet mig længe til denne
dag, onsdag i den første uge i juli,
og lige nu er jeg endelig på vej ud af
Aberdeen.

prøver jeg at huske kørselsbeskrivelsen, som jeg fik af
Sandy, og den er I nød til at få på engelsk eller skotsk,
kan ikke oversættes.

Selvfølgelig kom jeg for sent ud af kontoret og er nu
fanget i myldertidstrafikken, noget man godt kan blive
lidt stresset af. Foran mig har jeg lidt over 4 timers
kørsel til en lille by. By er et stort ord for Poolewe på
vestlandet af Skotland. Jeg er inviteret med til at fiske
3 dage i River Ewe, udtales River ‘U’, sammen med min
kollega Sandy fra kontoret og to af hans fiske kammerater. Her i bilkøen, stadig på vej ud af Aberdeen,

‘I like to take the road through Achnasheen and Gairloch when I’m driving to Poolewe. Partly to enjoy the
view over Loch Achanalt to Badluchie and the grassy
slopes of Liath Dhoire (which we would pronounce
Lee-a-tar ?), to Caiseachan and Camashie with Sgúrr á
Mhuilin beyond. This is the North side of the Strathconon deer forest - it was my father’s beat when he was
a deer stalker on Strathconon Estate where I grew up. I
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The road to the West

we
Test & foto: Flemming Binnerup
ghillied on the North beat many times in the 70’s and it
has always been a special place for me. But I also like
this road because of the spectacular view that awaits
when you drive past Loch Rosque and over the top of
Glen Docherty to catch the first glimpse of Loch Maree
far below. We are heading for Poolewe to fish the River
Ewe on the first week in July.’
Jeg kan heller ikke udtale de lokale navne, det er
skotsk gælisk. Svært at læse og kræver øvelse at forstå
og umuligt at udtale for os ikke lokale.
Ewe, ‘U’ er en kort flod på lidt under 2 kilometer, og vi
har booket hele floden til 4 personer, det er bestemt

første gang jeg har været med til at booke en hel flod.
Ewe afvander en stor sø, hvor laksen trækker op i for
at gyde i søens mange små tilløb, og laksen bruger
kun floden Ewe til at komme op i søen hurtigst muligt.
Det vil sige, at stort set alle laks, som fanges i Ewe, er
blanke laks lige fra havet og med havlus.
En uges fiskeri i Ewe er dyrt og næsten umuligt at få fiskekort til, da alt er booket for flere år frem, det er tæt
på at være ‘dead man’s shoes’. Jeg kan nu glæde mig
over, at jeg kender Sandy, som har 3 dage booket til
os, og at kursen på £ er til min fordel. Dette er et af de
tilbud, man ikke kan sige nej til, det er, hvad jeg prøver
at forklare min kone, som skal overføre pengene.
Federation of Fly Fishers Denmark
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Men her i bilen, nu endelig ude af Aberdeen, er det
også vigtigt at få forventningerne justere med de forhold, vi har lige nu, tørke, varmt, lavt vand og alt for
meget sol. Selv på vestlandet, hvor der normalt ikke
er langt mellem bygerne,er der varmt og tørke. Stort
set ingen regn i 40 dage og 40 nætter, helt utroligt for
Skotland og i særdeleshed vestlandet. Ewe er lav med
sprit klart vand i fuld sol, det bliver svært og kommer
der fisk op? Kun en lille laks er fanget i de først tre
dage af denne uge.

ned til halv størrelse, da røret er alt for stort. Lidt blåt
Kingfisher softhackler på undersiden, sort ræv og et
par krystal flash på oversiden. En simpel flue der ser
lidt fræk ud og går højt i vandet også i den hurtige
strøm.

Efter nogle timer med Hitch fluen, som stadig går godt
og ser fræk ud, er troen ved at være væk. Er begyndt
et lede efter en anden flue i tankerne, da en god laks
tager fluen. Jeg så desværre ikke at den tog fluen, men
et stort plask, nogle gode rusk i stangen
Det blev hurtigt og et kort udløb ... der efter ingen ting. Øv,
min første laks på enhånds stang og Hitch
til en håndfuld flue... øv.

Tankerne flyver – i sidste weekend fiskede
jeg i Dee. Dee er også lav, klar og varm,
den lavest vandstand målt i 17 år. Jeg var
tæt på at opgive på forhånd, men jeg fik små havørreder
Det blev en god nat, fiskede til midnat, fik
en ide og fik en god aftale med ghillien,
som jeg efterhånden kender rigtig godt. på Hitch fluen... 3 timers søvn på sofaen i fiskehytten og
fiskede igen fra klokken 4. Så en odder,
Jeg kunne starte sent fredag eftermiddag,
en grævling og et rådyr alt sammen en god natur opfiske hele natten, og så kunne vi mødes til morgenlevelse, men desværre ikke flere laks. Klokken 9 fik vi
kaffe klokken 9 lørdag morgen. Det var en aftale.
morgen kaffe i fuld sol og allerede 20 grader.
Jeg er blevet lidt bidt af at fiske laks med enhånds
Klokken 21:45 parkerer jeg ved fiskehytten The Manse
fluestang og små fluer. Jeg bruger en SAGE One 9 fod
ved Ewe og bliver modtaget af Sandy og Terry, sidste
klasse 6 med et kort OPST skydehoved og et langt formand vil støde til i løbet af dagen i morgen. Før jeg når
fang, det fungerer fint, og jeg er begyndt at have styr
at få pakket ud, står jeg med en kold øl i hånden, og
på alle de sjove kast med dette lette set op.
så snart jeg var færdig med at tømme bilen blev der
serveret flæskesteg, kogte grønsager og nye kartofler
Denne aften i Dee vil jeg fiske med en Hitch flue. Jeg
med brun sovs. Så føler man sig velkommen og ved at
har bundet en håndfuld Hitch fluer, bundet på et findette bliver en god tur, fiskeriet er ikke alt, husk det.
tupe, et klart plastrør med to vinger, som jeg har skåret
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Ewe tidlig morgen
Det blev ikke til mange timers søvn, vi
har bestemt os for at se lidt nærmere
på Ewe før solen kommer alt for langt
op. Ewe er på mange måder en kunstig skabt lakse flod. Mange steder
på den korte strækning er der bygget
sten sætninger, små dæmninger og
passager i flere niveauer alt sammen
for at skabe pools og få laksen til at
stoppe op på en korte strækning op til
søen. Nogle af de første forhindringer
blev bygget for over 100 år siden. Nej,
hvor ville jeg gerne se og fiske Ewe i en god vandstand,
der er bare så mange gode pools og steder, hvor en
lakse kan tage en god placeret flue.
Jeg rigger min lille enhåndsstang til og monterer min
Hitchflue, nu skal det prøves i Ewe. Det blev hurtigt
til en håndfuld små havørreder på Hitchfluen, sjovt på
den lille stang selv om det ikke er store fisk.
På vej op mod vores fiskehytte kommer jeg forbi Manse pool, en pool lige neden for hytten The Manse og
en af de få gode pools ved denne lave vandstand. Terry
har fisket poolen fra morgenstunden og havde kontakt
til en laks. Sandy og vores sidste mand, lige ankommet, har netop fisket poolen. De sidder nu på brinken
og nyder en smuk formiddag og venter på at højvan-

det kommer op i Sea Pool nede i Poolewe. Sea poolen
vender vi tilbage til, men medens vi sidder på brinken
og snakker, viser der sig en lille laks i Manse Poolen,
og det er jo min tur til at prøve. De to andre vil ned til
Sea Poolen, da højvandet er ved at være der, det er ok
med mig, da jeg lige vil fange den lille laks, som vi lige
har set i Manse.
Jeg prøver først med min hich flue men ingen reaktion.
Skifter til en lidt tung conehead flue fisket lidt dybt for
at prøve noget helt andet, men ingen reaktion. Skifter
så til en lille krogflue bundet på en rørfluekrog størrelse 12 eller 14. En lille sort vinge og lidt blåt hackel
det er alt, og det virker. Den lille laks, en grilse,som de
små laks kaldes i Skotland, tager fluen. En fin fight på
det lette grej, og lige da laksen landes, kommer vores
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Sea Pool i Ewe er ingen undtagelse, en speciel og
spændende pool. Den er cirka 200 til 250 meter lang,
starter øverst oppe med et hurtigt stryg,som laksene
vil have lidt besvær med at komme op gennem. PoolVi går ned til Sea Pool, hvor højvandet er på retur, alt er
en ender ved broen i et, ved lavvande, lille vandfald,
stille og ingen laks viser sig. Raymond ser på klokken
som laksen ikke kan passere ved lavvande. Forskellen
‘time for a cup of tea and toast in the hut’. Ok, jeg skal
mellem lav og højvande denne uge er 4,5 meter og
lige huske, hvor jeg er, på fisketur med de ‘lokale’ og
ved fuldmåne er den 5,5 meter, ganske
klokker er 10, tea time. Jeg får min kaffe,
te med mælk er ikke lige mig, så lokal er
Da laksen er klar meget. Ved højvande i denne uge på 4,5
meter er det lige nok til, at det lille vandjeg endnu ikke.
til landing dukker fald udjævnes, og laksene uden besvær
Resten af dagen blev solrig og varmt,
Raymond op lige kan svømme direkte ind i den nederst
del af poolen. Når vandet begynder at
fiskede lidt hen under aften, men intet.
bag mig med et
falde igen, vil laksen begynde at gå lænFiskede igen tidligt næste morgen, intet,
men snart vil det igen være højvande i kæmpe fangstnet... gere op i poolen og endelig videre op i
floden. Det er lige når dette sker, at vi
Sea Pool, og måske kommer der laks ind
kan få den til at tage en flue. Denne gang vælger jeg
med højvandet.
igen en lille krogflue størrelse 12 eller 14, men med en
grøn krop og en lille orange vinger af oppussum hår.
Sea Pool
Jeg vil gerne have, at fluen er lille, men også synlig og
skiller sig lidt ud. En laks her vil kun stoppe på hot spotSom navnet antyder er en Sea Pool den første pool,
tet nogle få minutter, før den går videre op, og du får
hvor laksen vil gøre ophold, når den kommer ind fra
måske kun en chance for at vise den din flue, så den
havet, og i en lille Sea Pool som den i Ewe er der kun
rigtige flue er vigtig. Den rigtige flue er, som altid, en
laks ved højvande og en time efter, sådan cirka og så
flue som du selv tror på!
selvfølgelig to gange i døgnet. Det kan være utroligt
spændende fiskeri, da alle laks her er lige kommer ind
På højre side af Sea Pool cirka halvvejs mellem stryget
med højvandet, det er første gang de ser en flue og vil
og broen ligger Poolewe Kirke. Når din flue fisker lige
give en god fight.
ghillie Raymond og Terry ned til mig. Herligt at hilse på
Raymond med en laks på land.
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ud foran kirken, så fisker du i hot spot. Sandy og jeg
deler poolen, Sandy fisker kirkesiden og jeg den modsatte side. Ved højvands top starter jeg øverst oppe
ved stryget. Raymond har parkeret bilen lige uden for
kirken, og et par lokal stopper op for at snakke og se
på, de ved hvad klokken er og kender højvandstiderne.
Jeg fisker ned gennem poolen og kommer forbi kirken,
uden der sker noget. Sandy følger efter på kirkesiden,

men vi ser eller mærker ikke noget til laks, kun nogle
meget små havørreder smager på fluerne.
Jeg starter på anden gennemfiskning, Sandy står og
snakker med Raymond og de lokale ved kirken. Jeg
nærmer mig kirken, vi er nu en halv time inde i den
magiske time efter højvande. Det kunne være herligt,
hvis en laks tog fluen netop nu! Da fluen fisker lige ud
foran kirkedøren, tager en laks fluen. Sådan! Fast fisk
og igen en grilse der gør en rigtig god fight på let enhåndsstang i det hurtige lave vand. Det er først gang,
jeg har fanget en laks lige uden for kirkedøren.
Da laksen er klar til landing dukker Raymond op lige
bag mig med et kæmpe
fangstnet, der vidner om,
at der også er store laks
i Ewe, når vandstanden
er til det. Uden dramatik
glider laksen i nettet. Så
er der ro på, og vi nyder
øjeblikket og synet af en
lille veltrimmet grilse med
havlus, før den igen får sin
frihed.

Mange gange kommer laksene op i Sea Pool i små stimer, vi får se, om denne laks bare var en stime på en.
Raymond fortæller, at han har været ghille på Ewe i
15 år og dengang for 10 til 15 år siden var Ewe og alle
søerne opstrøms Ewe berømte for noget af Skotlands
bedste havørred fiskeri. Store havørreder på 3, 6, 8 kilo
gik op i Ewe og søerne i tusindstal. Dengang kunne
området her holde 10 ghillies beskæftiget, og 20 til 30
fiskere fiskede her dagligt i havørreder sæsonen. Det
gav indtægter til lokalsamfundet og Poolewe. Så fik vi
havdambrug, nu produceres der laks og havlus! Og nu
er havørreden væk, kun de der små 1 års havørreder
er tilbage, og nu kun en ghillie i området. Det gode
fiskeri i søerne er helt stoppet. Indtægterne fra havdambruget går til investorer i London, og der er ingen
lokal beskæftigelse i det, de har ingen glæde af det,
de har kun problemerne. Hvor er det godt, vi ikke har
de problemer i Danmark, eller!
Sandy er nu kommet ned på højde med kirken, og en
laks tager fluen. Jeg tror, han er lidt for ivrig og for hurtig til at hæve stangen, laksen får desværre ikke fat i
krogen. Lidt efter ser vi endnu en laks, som går op forbi
os. Det kribler lidt i kroppen for at fiske efter den, men
vi overlader de sidste 10 minutter af den magiske time
i Sea Pool til Sandy. Men jeg har en plan...
Medens vi sidder her på brinken og ser på, at Sandy
fisker fra den modsatte side, kommer vi til at snakke
om grej og teknik. Raymond har bemærket 3 ting ved
mit fiskeri som ‘makes him smile’. Min lette enhåndsstang med det lette korte skydehoved, ‘nice and gently
fishing in the low water’ den lille flue, og at fluen er
bundet på forfanget i et loop som giver maksimal

Vi slår os ned på brinken,
nu er det tid til at snakke
og følge med i, om ikke
Sandy kan få en laks.
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ud af den lille stang, laksen tager et par runder i poolen, ingen panik, endnu! Efter endnu en runde dybt i
poolen tager pokker ved den, den stryger ud af poolen
og med et udløb på 20 til 25 meter ned i det lave vand
i stryget og alle de store sten. Lidt panik, men det her
har jeg prøvet før, får taget presset af og følger lidt
efter den, så jeg får noget løs line, således at fluelinen
kommer bag om laksen. Så mærker laksen presset bag
fra og vil komme tilbage i poolen. Det gør den også,
den må være godt kroget efter den tur, så ingen panik
det her skal nok gå.
Endnu en gang maksimal pres på, og vi tager endnu
Den magiske time i Sea Pool er forbi, og det er tea
et par runder i poolen, jeg har endnu ikke set laksen.
time. Raymond spørger,om jeg vil have et lift med i biSå sker det, som jeg ikke bryder mig
len tilbage til hytten. Nej, jeg går tilom, når der er stor laks på, den bebage og vil lige prøve Manse Pool på
Så sker det, som jeg
gynder at ryste på hovedet og bore
vej tilbage. Min plan... vi har set laks
gå op gennem Sea Pool, de skal nu ikke bryder mig om, når hovedet ned i gruset for at få den
der irriterende tingest ud af munden.
op gennem et hurtigt stryg og derfra
der er stor laks på...
Det lykkedes alt for godt. For h...... da
et langt meget lavvandet stykke med
også, denne laks ville jeg godt have set og på haft på
kun 20 til 30 centimeters vand og i fuld sol. Manse Pool
land. Den føltes stor på det lette grej og bestemt min
er det først stop,hvor de får lidt vand over sig og måske
største laks til dato på min enhåndsstang. Øv, men fik
en vil stoppe op her efter den lange tur i lav vand og
en god oplevelse og man kan jo sige, at laksen blev
sol. Raymond nikker, god plan.
‘remote released’ på en nænsom måde.
Manse Pool
Tea time, jeg kommer vist lidt for sent men har til gengæld en historie at fortælle.
Kort efter er jeg ved Manse Pool, og der er ingen, der
fisker her. Det vil sige, at ingen har fisket her siden
Terry
højvandet og den magiske time. 1, 2, 3 og i 4. kast nederst i poolen, lige foran den store sten på det dybeste
Jeg må præsentere Terry, en gentleman og en helt
sted, stopper den lille flue i sit sving over poolen, laks
igennem fantastisk person. Terry er 76 år, kører gerne
på. Det føles først som endnu en grilse, men denne
de små 300 km fra Aberdeen til Poolewe for at fiske
laks går bare ned i poolen og stiller sig igen i dybet
med drengene. Han spiller golf og besøger børn og
foran stenen. Jeg lægger alt den kraft i, som jeg kan få
bevægelse frihed af fluen i strømmen. Raymond ‘jeg
har set mange fiskere bruge en lille flue, men bundet
på forfanget med en stor turtle knude, nogle gange
er knuden større end fluen. Jeg ser desværre også tit,
at mine landsmænd kommer til Ewe med en 14 eller
15 fods fluestang klasse 10 eller 11 og fisker med en
lang og tung flueline, som laver en masse forstyrrelse i
poolen. Det kan være okay med en stor stang i meget
høj vanføring, men bestemt ikke i dag og sjældent om
sommeren.
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har hver især en flaske med,
det er en god tradition. Jeg
kan ikke helt huske, hvem der
spillede fodbold den aften,
men vi havde en rigtig hyggelig aften, og der blev fortalt
mange fantastiske fiskehistorier. Jeg husker ikke dem alle,
men vi fik gjort et godt indhug
på vores whisky beholdning.

børnebørn i Skotland, England og Europa og så går han
meget op i sport, herunder fodbold og fodbold VM.
Da jeg kom til fiskehytten onsdag aften, var det første
Terry sagde til mig, da vi hilste på hinanden følgende.
‘Flemming, jeg har noget sørgeligt at fortælle dig, det
er bestemt ikke godt’. Jeg var lige et stort ?, var fiskeriet aflyst, var vi løbet tør for whisky eller? Nej, det
var meget værere, ‘Wozniacki er ude af Wimbledons
anden runde’.
Der ud over kan han også drikke en god whisky, han
havde en flaske med, som han havde fået af sin datter
i gave, en whisky med hans navn trykt på etiketten,
den skal vi smage senere, det er vigtigt for Terry, at
denne specielle flaske nydes i godt selskab.

Et spørgsmål som havde
trængt sig lidt på, hvad med
næste år? Jeg ville jo gerne
prøve at opleve Ewe i god
vandføring og i dette gode selskab. Det var en glæde,
da Sandy kunne meddele, at han har stykket igen til
næste år og vi er alle velkomne igen. Tak for det, til
gengæld lovede jeg, at jeg vil servere en dansk ret
næste år, hakkebøf med bløde løg, nye kartofler, dansk
brun sovs og rødbeder. Hvordan oversætter man lige
det til engelsk, og hvordan får jeg Anita’s, vores nabokones gode hjemmelavede rødbeder til Skotland, i en
flyver?...det må jeg prøve at finde en løsning på.
Så nu er det bare at bede til og håbe på, at vi næste
år får en normal sommer på vestlandet af Skotland, en
sommer med 15 grader og regn hver anden dag n

Terry fisker laks på traditionelt engelsk vis med en stor
tohåndsstang på 15 fod klasse 11 og en ful Spey line.
Det rumsterer noget rundt i poolen, når den lange line
skal håndteres, men han får fluen ud og nyder hvert
sekund. Han fik en del af de små havørreder, hvilket
var en stor glæde.
Flemming, jeg fik to havørreder her til morgen klokke
4, de der havørreder ‘they can really bend the rod’. Så
er det lige man skal være lidt diplomatisk, ‘selvfølgelig
kan de det’. Selv om det nok er begrænset, hvad en 35
cm havørred kan gøre ved en stor tung 15 fods klasse
11 stang. Men han er en person, man bare bliver glad
sammen med, og jeg glæder mig til at se ham igen.
Sidste aften og det store spørgsmål
Vi fik lavet noget godt mad af alle resterne i køleskabet, og der var rigeligt, vi skal se lidt VM fodbold, og
så skal vi smage lidt på det whisky, som vi har med. Vi
Federation of Fly Fishers Denmark
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Fra River Ewe, Skotland.
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