Interessante film
Fra Sportsfiskeren
Som junior i Horsens Omegns Sportsfiskerforening (HOS) kan jeg huske en mand, der bevæbnet
med foredrag og filmfremviser besøgte klubben flere gange for at vise film og fortælle om dem. De
skildrede primært naturen og åfiskeri med flue i Jylland, og der var masser af store stallinger og
bækørreder fanget på tørflue eller nymfe, som lignede mit eget fiskeri i Gudenåen, mest efter de (til
tider store) stallinger, men også bækørreder. Vi er tilbage i midten af 70’erne, hvor jeg var ved åen
mindst tre gange om ugen i sæsonen. En af de film, der blev vist var netop optaget ved Gudenåen,
bl.a. med undervandsoptagelser. Fotografen var Per Sowinski.
For nogle måneder siden kom jeg til at tænke på, at det kunne være sjovt at se filmene igen, men
havde egentlig opgivet det, da der dukkede en annonce op i fiskebladene, hvor man kunne købe
DVD udgaver af alle de ni film, Sowinski lavede i 70’erne. De seks foregår i Danmark, mens de
øvrige tre viser fiskeri i Norge, på Island og på Grønland. Titlerne er:










Fangstjournalen 1969 (45 min.)
Lystfiskerliv (45 min.)
Forårsstudier og fiskevand (45 min.)
Fynske lystfiskere på Grønland (45 min.)
Fiskerdrømme Island (45 min.)
Sommerdage ved Gudenåen (45 min.)
Elven Norge (45 min.)
Flyvende sommer (50 min.)
Nordvestjydsk fiskeri (50 min.)

Filmene viser både meget anderledes fiskevande end vi kender i dag, men også et samfund med et
meget mere lemfældigt forhold til forurening. Jeg vender tilbage med en anmeldelse senere.
Filmene kan købes hos Per Sowinski, tlf. 97 99 52 06. De koster 250 kr. pr. stk. og 1800 kr. for dem
alle ni. Man får ikke en fancy DVD, blot en kopi af filmen, en noname DVD skive og en anonymt
kassette, så der er langt til moderne fiskefilm. Kvaliteten er udmærket, men kan ikke være den
samme som moderne DVD’ere, når den er overspillet fra 16mm og VHS.

