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Vejle-fisker får forbundets æresdolk for 50 års
tjeneste

Arne Rasmussen blev bidt af fiskeri allerede som
barn. Igennem 50 år har han siden arbejdet for
bedre vilkår for sportsfiskerne i Vejle - for nylig fik
den 87-årige fisker forbundets ypperste hæder:
Æresdolken.

50 års bestyrelsesarbejde for Vejle
Sportsfiskerforening har givet Arne Rasmussen
forbundets ypperste anerkendelse, æresdolken.
Foto: Jørgen Hasseriis

Med et af landets bedste fiskevande har Vejle Å haft en særligt dragende effekt på Arne Rasmussen, siden
han og broren for første gang kørte hertil på motorcykel i 1954 for at fiske. Foto: Mette Mørk
Det var ikke en mørk og stormfuld aften, men en lys nat ved floden Namsen i Norge, da Arne Rasmussen så
det, der dagen efter skulle føre til enhver lystfiskers værste mareridt: Tabet af en fisk.
Arne fiskede fra båd sammen med et par andre, da de pludselig så en kæmpelaks springe.
- Den var stor! Vel omkring de 20 kilo, fortæller Arne Rasmussen og gestikulerer længden med den
overbevisende tilføjelse:
- Jeg havde vidner.
Arne Rasmussen kunne ikke slippe tankerne om kæmpelaksen. Så dagen efter gik han derhen, hvor han
havde set den springe.
- Jeg fik næsten hug med det samme, fortæller han malende.
- Men jeg kunne ikke rokke den ud af stedet. Der gik en time, hvor vi fejdede. Så havde den slidt snøren over,
og jeg måtte tænke mig til, hvordan den så ud. Jeg så den aldrig, ærgrer Arne Rasmussen sig.
- Åh, den fisk, jeg drømmer om den endnu, sukker han.

At stå der og fighte med en stor fisk og så se den forsvinde igen - måske så man den aldrig - det
bliver man aldrig færdig med.

Et stort arbejde for klubben
Livet som lystfisker er fyldt med et hav af oplevelser, men altså også af ærgrelser, og det hele begyndte, da
han var dreng under krigen. Han er født i 1933, og når han var på besøg hos sin farbror i Vantinge på Midtfyn
- han kom selv fra Harndrup på Vestfyn - var der nogle store moser, hvor han fiskede med bambusstang,
sytråd, prop og krog.
Lystfiskeriet blev også den krog, Arne selv bed på - og som han aldrig vred sig fri af.
Vi mødte ham en solrig formiddag i klubhuset på Buldalen. Et skønt sted i hjertet af Danmarks længste ådal,
der med sin natur i høj grad var medvirkende til, at han selv flyttede til Vejle i 1965.

En æresdolk
Der er ikke noget værre end at miste en fisk, når der først er bid, fortæller Arne Rasmussen. Så det er med at
have sit udstyr i orden, råder han. Foto: Mette Mørk
Efter nogle års ansættelse som bygningsingeniør hos Monberg og Thorsen i København, på Grønland og i
USA, valgte han nemlig at skifte spor og søgte et job hos landets dengang fjerdestørste entreprenørfirma,
Larsen og Nielsen, der ville etablere sig i Jylland.
- Jeg spurgte dem, hvor de ville starte henne, og så sagde de, at det vidste de ikke. 'Det må du bestemme',
sagde de. Og så pegede jeg på Vejle, smiler Arne Rasmussen.
To år senere meldte han sig ind i Vejle Sportsfiskerforening, der dengang slet ikke havde samme faciliteter
som nu. Dengang var der 200 medlemmer, i dag 600.
I 1970 trådte han ind i bestyrelsen og har siddet der lige siden. En kort periode i 0'erne som konstitueret
formand. De 50 år i sædet i Vejle Sportsfiskerforening har nu givet Arne Rasmussen en meget sjælden
anerkendelse for sit "gode og effektive arbejde i sportsfiskeriets og naturmiljøets interesse": Danmarks
Sportsfiskerforbunds æresdolk.
- Det varmer mig dybt, fortæller han, der gennem årene særligt har brændt for arbejdet i de to udvalg, der har
med klubhuset og lodsejerne at gøre.
I lodsjerudvalget gælder det om at lave kontrakter med lodsejerne ved de lokale vande, hvor foreningen
fisker, nemlig ved Vejle Å, Rohden Å, dele af Grejsåen og Omme Å, Vingsted Sø, Fårup Sø og Fåruphuse
Sø.

Foretrak Vejle
I klubhusudvalget er han altid klar på projekter med sin tømreruddannelse og mangeårige karriere som
bygningsingeniør i bagagen, når der skal laves nye gangbroer eller repareres og vedligeholdes på klubhuset,
hvor foreningen har holdt til siden 2004.
Desuden har han været med til at elfiske i mere end 30 år for at fremme havørredbestanden via foreningens
eget klækkeri i Høllund. Et succesrigt arbejde, der nu er sat i bero, da ørredbestanden i åen er blevet rigtigt
god igen.
Drømmene, oplevelserne og nærheden til naturen er det vigtigste for Arne Rasmussen, der netop kalder
naturen omkring Vejle årsagen til, at han kom til byen.
Han og en af brødrene tog i 1954 motorcyklen fra Vestfyn til Vejle Ådal.
- Vejle slog alt, hvad der var på Fyn. Vi kunne være af sted op til otte dage ad gangen og boede i telt. Første
gang, jeg var i Vejle Ådal, var i Tørskind. Jeg fangede 10-15 regnbue- og bækørreder. Det var helt vildt. Den
oplevelse står klart for mig, og dengang tænkte jeg, at det bedste sted, jeg kunne flytte hen måtte være til
Vejle, husker han.

Tre tip til nybegyndere

Adspurgt om, hvilke tre gode tips han vil give til nybegyndere, siger Arne Rasmussen:
1) Nyd naturen. Det er en oplevelse med mange sidegevinster, hvor dyrelivet med fugle og insekter er en del
af det at fiske.
2) Vær tålmodig. Der kan være mange nuldage, hvor man ikke mærker eller taber fisken. Men at stå og fejde
med en fisk er en stor oplevelse, man aldrig bliver færdig med.
3) Lær udstyret at kende - og vedligehold det.

