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Tegneren Poul Friis og fluen ”Sonja” 
Der er bøger, som tages ned fra bogreolen gang på 
gang. Sådan har jeg det med den dejlige bog ”Danske 
fluer” med underteksten ”Deres ophavsmænd og 
historie”. Den er skrevet og illustreret af tegneren og 
fluebinderen Poul Friis fra Horsens, der også er en 
dygtig fluebinder og desuden medlem af vores 
forening, ”Lystfiskerforeningen af 1926”. 
Særligt interesseret var jeg blevet i fluen ”Sonja”, som 
Poul Friis er ophavsmand til, og som er opkaldt efter 
hans hustru. Når man giver en flue navn efter sin 
ægtefælle, må det være fordi, den er noget særligt, og 
Poul skriver da også i sin bog, at den er en af de 
bedste, han har kreeret til sent aftenfiskeri og nat. Min 
nysgerrighed var vakt, og jeg fik en aftale med Poul om 
at besøge ham lige før jul.  Nu var der bare den hage 
ved hele situationen, at netop den dag, hvor jeg skulle 
køre til Horsens og besøge Poul, havde vejrguderne 
bestemt, at der ikke mere skulle være grøn vinter i 
Østjylland, så sneen væltede i bogstaveligste forstand 
ned. I radioen frarådede politiet al unødvendig 
udkørsel. Men jeg havde en vigtig aftale, så jeg 
pakkede skovl og uldtæppe i bilen og begav mig ud i 
snevejret mod Horsens. Efter at have passeret et antal 
fastkørte biler nåede jeg endelig til Horsens, bankede 
sneen af fodtøjet og blev inviteret indenfor i Pouls 
hyggelige arbejdsværelse. Her var fyldt med tegninger 
og illustrationer fra et langt og spændende lystfiskerliv. 
Poul skænkede en kop varm kaffe og begyndte at 
fortælle om, hvordan det hele startede. Han stammer 
fra Århus-kanten og blev født i 1938. Blot 6 år gammel 
tog han med sin far på arbejde på Jysk Korn og 
Foderstof nede på Århus Havn. Mens hans far holdt et 
skarpt øje med ham, lå Poul på maven ved kajkanten 
og fiskede med en bomuldsline, hvor der på krogen var 
sat en sildestrimmel. Det var dengang, man kunne købe 
en sild for 10 øre. ”Jamen, hvad med stangen og havde 
du redningsvest på?”, spurgte jeg nysgerrigt. ”Ingen af 
delene”, svarede Poul med et smil. På dette yderst 
enkle udstyr kunne der fanges torsk og hvilling, der så 
blev stegt på panden og serveret til aftensmad. 

 
Poul i sit arbejdsværelse foran fluestikket 

For langt de fleste lystfiskere går det sådan, at grejet 
må forbedres. Det var der i høj grad behov for i Pouls 
tilfælde, så der gik ikke længe, før han brugte en 
hasselkæp med tilhørende messinghjul. Desværre røg 
hjulet af en dag og dumpede ned i havnebassinet, men 
heldigvis var hans far hurtig og fik det uundværlige hjul 
hevet op igen. 
Da Poul blev konfirmeret, var der penge til endnu en 
grejudvidelse, så han købte en 7-fods Apollo-
spinnestang og et Ambidex-hjul. Det var et engelsk 
spinnehjul med halv bøjle, og med det fine udstyr 
kunne ”jagtmarkerne” udvides til Pinds Mølle og Giber Å 
ved Moesgård. Poul var bidt af en gal lystfisker, så 

mens han var i lære som reklametegner, stod han 
nogle gange op klokken et om natten og cyklede til 
”Ørnereden” syd for Århus, hvor der kunne fanges 

havørreder. Hen ad morgenen cyklede han så hjem 
igen, drak morgenkaffe og tog derefter hen på 
tegnestuen til dages dont. Poul viste mig stolt nogle 
fotos fra de unge dage. 
 

 
 
Blandt andet et hvor han som 16-årig i 1954 står med 
en 11-punds havørred i favnen, han har fanget ude ved 
”Ørnereden”. Den målte 78 cm og var taget på 
”Kystens Perleblink”, som var fremstillet af 
B.O.Bengtsen.  

 

 
 
På et andet foto ser man ham med en 5,1 kilos 
havørred. Den var fanget ved ”Hammerodden” inde i 
Isefjorden i 1964.  
 
 
 
For denne flotte fangst modtog Poul Berlingske 
Tidende´s sølvfad. 
 
Poul Friis med hans ”præmiefisk” 

Men udover lystfiskeriet har tegning altid været Pouls 
anden passion, og han er utrolig dygtig til sit fag. Så 
dygtig, at obersten havde et specielt øje til ham, da han 
var soldat i Næstved. Han fik bestilling på at lave et 
bataljonsskilt, og senere hen kom yderligere en 
bestilling på to skilte mere. I år 1969 udgav han bogen 



 

”Fluer”, der udkom i 3 oplag. Den står i mange 
lystfiskerhjem, men er nu udsolgt og kan kun købes 

antikvarisk. Omslaget prydes af en utrolig flot tegning 
af den velkendte og fulddressede lakseflue”Green 
Highlander”.  
 

 
 
Jeg kan mærke på Poul, at han er i sit es, og timerne 
går. Han har slet ikke tid til at spise, da hans søde og 
gæstfrie hustru Sonja serverer smørrebrød, så jeg 
beder ham fortælle om den flue med samme navn, og 
som jeg er så spændt på at høre mere om. ”Ja, nu skal 
du høre”, siger Poul og viser mig fluen ”Sonja”, han har 
bundet på dobbeltkrog og som ser lidt brugt ud, ”denne 
flue er en af de fluer, jeg sætter meget højt – det er for 
mig en natflue, og den har vist sig at være ret sikker, 
og vil havørreden noget, kommer den med fuld turbo!”  
 

 
 
”Jeg anvender en dobbeltkrog i størrelse 6 – 4 – 2. 
Desværre har jeg ikke kunnet få materialet til kroppen 
mere, men anvender en sort tråd med indbygget tråde i 
forskellige flash farver. Den har været lidt i 
glemmebogen i de senere år, men skal bruges til laksen 
i Skjern Å i mindre størrelser. Så ser vi, om der sker 
noget. I min fangstbog er den første havørred på fluen 
fra 1983 i Vejle Å. Den vejede 2,5 kg. Øvrige fisk på 4 
kg – 3,7 kg – 5,4 kg – 5,4 kg – 4,1 kg – 1,0 kg fra 
Karup Å. Bækørred, cirka 50 cm fra Vejle Å, som blev 

genudsat, og i år havørred på 1, 0 kg fra Vejle Å”, 
slutter Poul af med at fortælle. 

 
 
I år 2005 udgav Poul så bogen ”Danske fluer”, som han 
fik trykt i 2.000 eksemplarer. Han arbejdede et helt år 
på denne flotte bog og havde kontakt til cirka 90 
personer, hvoraf mange er meget kendte lystfiskere. 
Poul skriver i sin indledning til bogen: ”Fluefiskeri – det 
er meget mere end en hobby. For den passionerede 
fluefisker er det en livsstil, hvor fordybelse i og dyrkelse 
af detaljerne spiller en væsentlig rolle. Det handler om 
viden om vind, vejr, vand og fisk – og så minutiøst 
beherskelse af det valgte udstyr”. 
 

 
 
”Den tovlige dyrlæge” alias fluebinderen Preben Torp 
Jacobsen skriver i sit forord til bogen: ”Og så sidder jeg 
med manuskriptet til en bog, hvis sider bærer tydeligt 
vidnesbyrd om den kærlighed, forfatteren og i dette 

tilfælde kunstneren har følt for sit emne. Længe har der 
været talt mellem fluefiskere om, hvorfor der ikke 
findes en bog om vore egne danske fluer – og nu er 
den her så endelig, efter at diverse fødsels-
vanskeligheder er blevet overvundet. Desuden er bogen 
rigt smykket med dejlige farve-illustrationer af mange 
af vore kendte åer, på tidspunkter, hvor naturen er 
allersmukkest. En bog man vil tage frem atter og atter 
og blive i godt humør af at se igennem og læse”. 
 
Poul Friis’s flotte bog ”Danske fluer” 

Timerne går, og Poul viser mig sine fluer og sine mange 
tegninger, som er sirligt pakket ned i forskellige 
beskyttende omslag. Jeg var fuldstændig opslugt af alt, 
hvad der var i det spændende arbejdsværelse, og hvad 

Poul kunne fortælle fra et langt lystfiskerliv. Så jeg 
havde ikke bemærket, at snevejret ogfygningen var 
tiltaget i styrke. Med jakken godt op om ørerne fik jeg 
sagt farvel og ønsket glædelig jul. Heller ikke denne 



 

gang blev der brug for mit abonnement på autohjælp. 
Guderne må vide hvorfor. 

 
P.S. Poul Friis har stadig nogle eksemplarer af bogen 
”Danske fluer” liggende, og som kan købes for 125 
kroner stykket plus forsendelse. Der er enkelte 
signerede eksemplarer tilbage, som koster 25 kroner 
mere. Bestilling kan ske telefonisk hos forfatteren på 
telefon 27516206. 
 

 
 

Fluen ”Sonja” 
Krog: Patridge Double Wilson str. 6 

Bindetråd: Sort 
Hale: I samme længde som krog, 
3-5 stråler flashabou. 
Derover et bundt sorte abehår 
eller sort egern 
Krop: Fra ”Hair Fly A/S Norway”. 
Navnet er “Bodyrap 5”, 
tørnes om kroppen i 2 sektioner 
Vinge,midt: Som hale, men 1 cm kortere 
Vinge,front: Som hale, men 1 cm kortere 
Hackle: Sort hønehackle, bundet jysk

 


