
Svend fra Karup 

 

”Erfaren mand er god at gæste”, sådan tænkte jeg, da jeg havde mødt Svend Petersen fra Karup 
flere gange ved åen. Nogle af ”de gamle rotter” i Lystfiskerforeningen af 1926 kunne fortælle mig, 
at Svend havde fisket i åen i mange år, og da jeg ikke selv er den, som fylder mange linjer i 
fangststatistikkerne, var her måske en mulighed for at få nogle tips fra en garvet lystfisker. Og det 
kunne da også være at en og anden, der som jeg for det meste kommer hjem fra en fisketur med 
et tørt fangstnet, kunne have glæde af nogle gode råd fra en erfaren mand udi lystfiskeriet. Så jeg 
var så heldig at få en aftale med Svend, om at vi skulle mødes den 1. april i år ved foreningens 
hytte ved Sdr. Felding. 

Mageligt placeret i Svends bil kunne jeg så                                               
begynde at spørge lidt ind til hans lange 
lystfiskerliv. Født i 1938 i Lille Toudal, med 
kun et par hundrede meter ned til Skjern Å, 
lå det ligesom i kortene at fiskelykken skulle 
prøves. Svend var da også kun 5 år gammel 
da han første gang smed snøren i Skjern Å 
kanalen for overliste et par skaller. Snøre og 
snøre – det er nu så meget sagt, for datidens 
grej bestod af noget så enkelt som en 
murersnor bundet på en bambusstang og 
med en krog i enden.  

Det hele var købt hos købmanden, og med det udstyr kunne der fanges skaller, aborrer og ål. Når 
linen skulle tages ind, blev den bare viklet om stangen. Men selv dengang var der også udvikling i 
fiskegrejet, og blandt andet kunne man efter krigen få nogle små ”Camo” hjul (red.: fabrikant Carl 
Andersen i Bjerringbro), der vel nærmest lignede vore dages fluehjul, men var meget enklere og 
grovere indrettet. For en ung lystfisker var det et stort fremskridt, for sådan et hjul kunne fyldes 
op med noget grøn fiskeline og fastgøres på bambusstangen. Som stangøjer blev der brugt 
almindelige øskner, ja tænk sig engang, hvor enkel verden kan være. 

Nu er der bare det med vandløb og mindreårige børn, at den går bare ikke. Men heldigvis var der 
en murer fra Arnborg som også fiskede, og han lovede Svends mor at holde øje med drengen. 
Alligevel skete uheldet en dag. Svend faldt i Skjern Å, men ved at holde hovedet oven vande og 
følge strømmen kunne han da heldigvis redde sig op på land igen.  Så åen skulle man have 
respekt for, men jeg fornemmer klart Svends glæde over barndommens mange spændende 
oplevelser. Der var dejligt ved åen, og der var mange stallinger. Om sommeren kunne vi også 
bade i kanalen, fortæller Svend. Historierne er mange, og en af dem handler om manden fra 
Fasterholt, som kom cyklende den lange vej for at fiske, og en dag var han så heldig at fange en 
10 kilos laks på en splitcanestang. Det var noget imponerende. Manden kom gerne ved 
middagstid, og om eftermiddagen kom han så op til huset for at få eftermiddagskaffe. Svend 
fortæller videre, at det selv samme sted fangede han i 1965 en tilsvarende laks. Den blev dog 
solgt til Hotel Eyde i Herning og indbragte en hel ugeløn. 

 



 

Som 15-årig fik Svend arbejde som landbrugsmedhjælper i 
Skarrild og Sdr. Felding, og i 1957 måtte han i kongens 
klæder og springe soldat i 16 måneder, så på det 
tidspunkt blev der ikke meget tid til lystfiskeriet. Men efter 
aftjent værnepligt blev der igen tid til fiskeriet. Svend fik 
arbejde på Hesselvig Enggård og købte sig noget 
fiskeudstyr, blandt andet en ”Skarrild 2” splitcanestang fra 
firma ”Norden” i Aalborg. Den var dyr og kostede en 
ugeløn på 170 kroner. Det blev også til en massiv 9-fods 
glasfiberstang, som købmanden skulle have 48 kroner for. 
Den kunne trække ALT op af åen, og det tror 
intervieweren gerne på! Begge stænger har Svend endnu 
samt et fastspolehjul ”Reel Rex” fra Herning til 64 kroner. 
Mon ikke at grunden til Svend ikke sådan lige glemmer 
priserne på det gamle udstyr skyldes, at der trods alt 
måtte gribes dybt i lommerne for en ung mand ved 
landbruget. 

Der er fisk man som lystfisker aldrig glemmer, og sådan er det også med Svend. Ret tydeligt står 
erindringerne om en stalling på 1,2 kilo fra Skjern Å ved Hesselvig samt en gedde på 12 kg fra 
samme sted. Den målte 122 cm og var en rigtig strømgedde. Den gjorde så stor modstand, at 
Svend troede det var en laks. Selvom begge fisk blev fanget helt tilbage i 1960, lød det på 
fortællingen og glimtet i øjet, som var det sket for nylig. Så var der, som tidligere omtalt, laksen 
på de 10 kilo fra Skjern Å i 1965, men den flotteste fisk var dog bækørreden på de 3,1 kilo fra 
Ansager Å fanget året efter, fortæller Svend med beundring i stemmen. Karup Å figurerer også i 
”fangstjournalen” med en stor havørred på 9 kilo fanget i 1998, men allertydeligst i hukommelsen 
står nok den laks på 9,5 kilo og 100 cm, der blev taget her i foråret 2009 ved Albæk Bro. 

 



Nu fisker  Svend mest i Karup Å, Skjern Å og Storåen. I Skjern Å fiskes som oftest ved Albæk, 
broen ved Omme Å og ved ”Hesteskoen”. Fiskeudstyret i dag er en 10-11 fods spinnestang med 
fastspolehjul og store blink og spinnere som for eksempel Mepps 4 og 5. Når der fiskes med flue 
er det ALTID på synkeline, og i fluerne må der gerne være bundet noget hvidt og mørkt samt 
sølvtinsel, afslører Svend. Erfaringen er, at laks og havørred skal TIRRES, og man skal blive ved og 
ved. Hermed er et par gode råd fra en garvet lystfisker givet videre til nogle af os andre, der er 
begyndt på lystfiskeriet i en noget mere moden alder. 

Nu er bentøjet ikke hvad det har været, så jeg holder mig tæt ved åen, og her har 
Lystfiskerforeningen af 1926 noget godt tilgængeligt fiskevand, slutter Svend af med. 

 

Finn Dahl 


