
Laks på bestilling. 
 

Først i september måned 2009 havde LF26 fået en aftale med fiskebladet ”FiskeFeber” om at vi 

sammen skulle få lavet en artikel til bladet. Vi ville gerne have lidt omtale af foreningen, dens 

historie og ellers – selvfølgelig – om fiskeriet. 

 

Jeg var åbenbart blevet udvalgt til at sørge for at redaktøren og journalisten Peter Kirkby kunne få 

nogle billeder med laks på. Det var jo lidt af en opgave at blive sat på, da vi kun havde to dage til 

rådighed. Jeg tog selvfølgelig udfordringen op og vi mødtes ovenfor Albæk Bro ved Skjern å. Han 

startede med at snakke med andre fremmødte medlemmer, mens jeg startede op med opgaven og 

begyndte fiskeriet. 

 

Efter en lille time fik jeg så hug af en god laks ved modsatte bred, den spurtede straks opstrøms og 

jeg råbte til Peter at nu var der fast fisk. Han løb straks ned til mig med kameraet, men nåede kun 

halvvejs, før laksen havde slået sig af. Nu havde han også fået blod på tanden og vi fiskede sammen 

til hen på eftermiddagen, uden at nogen af os mærkede mere. Nu var han fiskemæt for den dag og 

tog hjem til campingpladsen, hvorimod jeg tog nedenfor Albæk Bro for at prøve nogen af de 

standpladser der. 

 

Efter ganske kort tid fik jeg hug af endnu en laks som efter en del tovtrækkeri også pludselig sagde 

farvel og tak. Dette var næsten for meget og jeg besluttede at skifte spinneren ud til en med en 

anden krogtype, som før havde bevist kunne kroge og holde en fisk. Et stykke nede ad åen var der 

igen fisk på, men denne gang en mindre men særdeles ilter laks som straks gik en hel meter fri af 

vandet og spyttede spinneren flere meter væk - jeg havde åbenbart ikke tur den dag ! 

 

På vejen hjem slog jeg lige et smut forbi Vorgod Å for at prøve et sted, hvor jeg tidligere på ugen 

var vidne til landingen af en seks kilos laks og ville lige prøve om en ny fisk måske havde indtaget 

standpladsen. Jeg startede i svinget opstrøms standpladsen og fik et solidt hug dybt i høllet af en 

fisk som ikke var meget for at komme til overfladen, men måtte til sidst give sig til kende som en 

ca. tre kilos Havørred der, så snart den så mig, ruskede et par gange med hovedet og gik sin vej. Det 

var en noget slukøret lystfisker der travede op til bilen og kørte hjem. 

 

Næste morgen stod jeg tidligt op og tog ud til Albæk med fornyet gejst, nu skulle det være. Der gik 

godt nok et par timer før en pæn laks tog spinneren, denne gang endelig godt kroget og efter det 

obligatoriske kvarters tid under pres fra min solide elleve fods stang, var den klar til en udramatisk 

landing. 

 

Fisken var på 80 cm. og 5 kg. – og da jeg havde lovet Peter en fisk til hans fotoserie, besluttede jeg 

at dette var så min ”dette års laks” og ringede til ham og sagde at nu var den endelig hjemme – så  

det lykkedes da til sidst i det femte forsøg. 

 

Svend Laursen. 

 

 

OBS: ”FiskeFeber” forventer at bringe artiklen om fiskeriet i Skjern Å i et af de første forårsnumre 

i 2010 – garanteret ledsaget af mange spændende billeder !  


