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Anmeldelse af Steen Ulnits: Havørred. Gyldendal 2006. 376 sider, gennemillustreret. 

 

Steen Ulnits nyeste bog – Havørred – er først og fremmest 

en introduktion til fiskeriet efter havørred, i ferskvand og 

saltvand. Bogen gennemgår stort set alle aspekter af 

fiskeriet efter havørreder, lige fra valg af udstyr og fluer 

over selve fiskeriet og til landing af fisk. Er man en garvet 

havørredfisker og måske tilmed har læst nogle af de andre 

glimrende bøger der er udkommet, så er der måske ikke så 

meget nyt at hente, men den er nu så veloplagt skrevet og så 

fyldt med informationer, at den sagtens er nogle timer værd 

i de mørke vinteraftener, mens man drømmer om enten at 

foråret og sommeren skal komme, så fiskeriet kan starte ved 

kysten og i åen, eller måske bare om weekendens 

muligheder, hvor planen er at trodse elementer på en 

vinterdag for at få en af de blanke i tale ved kysten eller i 

fjorden.  

 

Selvom Ulnits har skrevet omfangsrigt og breder sig over 

hele 376 sider alt inklusive (og ikke en side for meget), er 

det klart, at en introduktion ikke kan komme i dybden på 

alle punkter, men så kan man selv supplere med yderligere læsning. F.eks. kan Michael Jensens 

Havørredens byttedyr (Mosegaard 1996) læses for at lære endnu mere om havørredens fødeemner 

på forskellige tidspunkter af året og på forskellige lokaliteter, og Thomas Vinges monumentale 

tobindsværk Havørred på kysten I + II (Becks forlag 1999) kan bidrage yderligere med f.eks. fluer 

til kystfiskeriet. Når nu anden litteratur omtales, er det ærgerligt, at Ulnits slet ikke angiver nogen 

litteraturreferencer, heller ikke når han direkte anvender andres bøger.  

 

Læsere af en bog om fiskeri efter havørred (og måske specielt nye fiskere) vil sikkert forvente 

forslag til gode fiskepladser, men her bringer bogen ikke andet end man kan læse mange andre 

steder og bl.a. hurtigt kan finde på nettet. I kapitlerne om ferskvandsfiskeri omtales mulighederne i 

10 åer, men man får ikke megen inside viden om fiskeriet, og desuden kan man altid diskuteret et 

sådant udvalg – der er i hvert fald fokuseret på de kendte havørredåer som Karup Å, Vejle Å, 

Kolding Å og vores egen nordjyske Lindenborg Å. Udvalget af muligheder ved kysten er lige så 

generelt og traditionelt. At forskellige muligheder omkring Fyn er med sammen med f.eks. Vejle 

Fjord og Isefjorden kan man næppe sige noget til, ej eller at Limfjorden ikke er med, men iltsvind 

til trods burde Mariager Fjord nok have været med på listen. 

 

Bogen indeholder også et bud på 10 fluer til hhv. ferskvand og saltvand, og igen er udvalget meget 

traditionelt. De nævnte ferskvandsfluer er bl.a. de kendte krogfluer som Hagebrofluen og Den våde 

Høne, men der er ikke medtaget nogle af de efterhånden så populære og anvendte rørfluer. Det 

samme gælder udvalget af fluer til saltvand, hvor f.eks. Magnus og Mickey Finn naturligt optræder, 

men ingen mere moderne og innovative fluer. At Ulnits’ egen Juletræ også er med kan ikke undre. 

Den flue deler folk, og jeg må indrømme, at jeg hører til den mindre begejstrede del, men ret skal 



være ret – den fanger fisk. Ved at læse bogen får man det indtryk, at forfatteren selv stort altid 

fisker med en eller anden variant af den flue, og så skal der jo også fanges fisk på den. 

 

Indvendingerne til trods så er Havørred en glimrende bog, og havde en eller anden ikke allerede 

været så forudseende at give mig den til min fødselsdag, så ville det være den have været punkt 1 på 

min ønskeseddel til jul. 
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