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Af Søren Skarby
ss@sportsfiskeren.dk

Evigt ejes kun det tabte. Gordon var 14 år og gal med at fiske. Hans 
amerikanske mormor havde foræret ham en fødselsdagsgave af de helt 
store. En dag i båd med guide ud for Floridas kyst. En cirka to meter 
lang tarpon smækkede gebisset sammen om knægtens agn og startede 
en fight, der varede et par timer. Fisken, som alle voksne fiskere ville 
betragte som et trofæ, sprængte linen helt inde ved båden. Bagefter var 
der kun en linestump og ingen billeder at vise frem. Kun en indre film i 
Gordons hoved. En film som blev ved med at køre. Fra den dag var han 
ikke gal med at fiske, han var bindegal.

Linselus
TV2’s Frihuset har inviteret Gordon til at komme og fiske havørreder i 
direkte TV. Han siger ja med stor selvfølge. For det første betragter han 
det som en arbejdsdag for Fishing Zealand, der har ansat ham som pro-
jektleder, men han kan også få lov til at gentage sit mantra om lystfiske-
riets økonomiske værdi og bæredygtigt fiskeri. Så da han sidder på en 
sten sammen med Peter Tanev foran et par rullende kameraer, kommer 
den tale, han har holdt rigtig mange gange.

– Lystfiskeri omsætter for 2,9 milliarder om året, og en femtedel af 
beløbet kommer fra udenlandske turister. En stangfanget havørred er 
faktisk 4.000,- værd i samfundsomsætning, og det hele ryger direkte ned 
i Danmarks kasse, hvis det er en turist, der fanger fisken. Hvis vi sørger 

for at passe på fiskene og deres miljø, har vi plads til mange f lere fiske-
turister, der spytter i bøssen.

Han siger det med stor naturlighed, og det er heller ikke ligefrem før-
ste gang, han står foran et tv-kamera. Gordon er god til at komme i me-
dierne, og han udnytter platformen til fulde. Det er ikke bare TV2, der 
har bud efter ham. National Geographic Channel og DR har også brugt 
Gordon i deres udsendelser. Selv om han også skriver artikler, er TV 
Gordons yndlingsmedie.

– Man kan få sendt sit budskab afsted på kort tid til utroligt mange 
mennesker. Det betyder virkelig noget, siger Gordon.

Der kommer mere. Gordon er lige vendt hjem fra Florida, hvor han 
researchede to nye afsnit til Nak & Æd for DR.

– Vi skal blandt andet fange en haj. Jeg ved udmærket godt, at hajer er 
truede, men det er den her art ikke. Samtidig kan jeg så få lov til at for-
tælle om de hajarter, der er truede. Det gælder om at udnytte den ølkas-
se, jeg har fået at stå på.

Gordon er blevet fiskenes og lystfiskeriets lobbyist.

Lobbyisten
Gordon P. Henriksen taler lystfiskeriets sag, hvor han kan komme til det. Det er ligefrem hans uddan-
nelse, selv om det ikke helt var meningen fra begyndelsen.

 Mennesker med magt til at 
føre beslutninger igennem hører 
efter, når man taler om økonomi

»



tosser i waders
Lystfiskere kan bruge lang tid på at tale om den rekreative værdi, om mil-
jøet og om naturbegejstring, men der skal mere til.

– Mennesker med magt til at føre beslutninger igennem hører efter, når 
man taler om økonomi. Hvis vi bruger det som udgangspunkt, er vi ikke 
bare en f lok tosser i waders, men nogen der bliver lyttet til.

Hvis der skal være f lere fisketurister, skal der også være f lere fisk.
– Det bedste argument for at skrue ned for garnfiskeriet, er den mer-

værdi en stangfanget fisk har. I USA er der fiskearter, der kun må slås ihjel 
og spises, hvis de er fanget på stang, og de har også fangstbegrænsninger 
per dag for nogle arter. Man kunne forestille sig, at det samme kom til at 
gælde i Danmark eksempelvis for gedde, aborre og sandart. Vi har allerede 
foreslået det fra Fishing Zealands side. På den måde vil der være fisk nok 
til alle, og bestandene vil have det godt.

Gordon er godt klar over, at der ude i foreningerne er folk, der laver et 
meget stort stykke frivilligt arbejde for især havørreder. De skal selvfølge-
lig også have noget ud af, at der kommer f lere turister.

– De, der i første omgang får noget ud af det, er hoteller, sommerhus-
udlejere, købmænd og så videre, men de danske lystfiskere vil også få no-
get ud af indsatsen, hvis det samtidig medfører, at beslutningstagere kan 
se formålet med, at fiskene og miljøet har det godt. Så kommer der auto-
matisk f lere fisk. Begrænsningerne for fiskeri med net i Odense inderfjord 
er et glimrende eksempel.

splitsekundet
Gordon har fisket et utal af arter på alle mulige måder. Gedder vender han 
altid tilbage til.

– Jeg elsker at fiske brakvandsgedder på lavt vand. Det at se den, inden 
den tager agnen, slår det meste.

At fiske kalder han en opgave, der skal løses, fordi det er sjovt. Deri lig-
ger hans fascination.

– Først er der alle forberedelserne. Vejrudsigten og grejet bliver tjekket, 
og f luerne bundet. Siden står man der og ser ud over vandet og spekulerer 
på, hvilken agn der skal til i dag. Hele summen af erfaringer bliver gen-
nemgået, inden agnen bliver bundet på. Når der så er en fisk, der følger »
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Savage Gear Road Runner
Flerdelt rejsestang fra Savage Gear. En
af de bedste rejsestænger til prisen vi til
dato har set. Leveres i praktisk stang-
taske, der beskytter stangen på farten.

Hunters House
Fiskeri, fluegrej og jagt

H.C Ørsteds Vej 7B, 
1879, Frb. C

Tlf.: 33 222 333
Hunters House

Fiskeri, hav og mede
H.C Ørsteds Vej 52A, 

1879, Frb C

Tlf.: 35 36 66 66
E-Mail:

Fisk@huntershouse.dk
Karpegrej@huntershouse.dk

www.HH7.dk

www.HH7.dk

Pro Logic Holdall
Den bedste måde at
opbevare dine stænger
sikkert på.
Passer til 10´ og 13´ 
2-delte stænger.
Udført i kraftigt cordura
nylon for optimal slid-
styrke
.
Vejl: 1299,- 

Nu: 499,-

270 m. Fireline inkl. fiskehjul!

+
270 m. Fireline Crystal 0,17mm samt 
et DAM Camaro 620 el. 
630 RD.   Vejl: 1048,-     Nu: 399,-

Tjek Prisen!

Godspeed Fly Reel
Flot og funktionelt hjul i    

ren aluminium. 
Højspole. Aftm # 7-9.
Kan vendes til både    

højre- og venstre 
håndsindspinning.
Vejl: 799,- Nu: 299,-

7´ 3-15g. Vejl: 899,- Nu: 499,-
7´ 10-40g. Vejl: 899,- Nu: 499,-
8´ 30-80g. Vejl: 999,- Nu: 599,-

Daiwa Laguna
Et fortrinligt fastspolehjul    
fra Engelske Daiwa til
prisen. Rustfrie 
kuglelejer, nedfældbart    

håndtag, aluspole 
m.m.Str. 1500, 2500,    

3000 el. 4000.
Vejl: 999,- Nu: 499,-

Fireline 600m .
Suveræn line til fastspole-
hjul. Smoke. 
Vælg imellem: 0,12 - 0,15
eller 0,17mm.

Før: 999,- Nu: 499,-
Ta´ 2 stk. 600m. 

Kun: 799,-

8-Pak Powerbait Glimmer Garlic
8 små glas powerbait i forskellige
farver. Alle med Garlic/hvidløgs-   

smag og glimmer, som er     
P&T ørredernes    

favoritter!

Vejl: 299,-

Nu: 199,-

Ambassadeur geddesæt
Kinetick Angelfish 8' 20/40 lbs. og
Ambassadeur 6501. Et perfekt 
sæt til søens rovfisk såsom 
gedder m.m.

Før 1598,-

Nu: 799,-

JRC Cocoon tasker

Carryall L
Mål:
67 x35 x46-53 cm.
Før: 549,- 

Nu: 479,-

Carryall XL
Mål:

75 x40 x47-54 cm.

Før: 649,-   Nu: 529,-

Solstace FI
Godt og funktionelt
fastspolehjul fra
Shimano. Frontbremse    

for ekstra styrke. 
Vælg mellem str.

2500 el. 4000. 
Vejl: 849,- 

Nu: 499,-

Berkley Phazer inkl. 10 stk blink
Vælg mellem: 9' (270cm), kastevægt 7-29g. el.
10' (300cm), kastevægt 7-29g. 2-delte.
2013 model.

Tjek
Prisen!

Vejl: 849,-

Nu kun: 399,-Inkl. 10 stk ass. kystblink

Carryall M
Mål:
60 x32 x47-54 cm.
Før: 499,- 

Nu: 439,-
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agnen, stiger spændingen. Et eller andet har jeg gjort rigtigt. 
Hvis jeg så kan få den til at hugge, selv om den er ved at vende 
om, er det helt fantastisk. For det er lige i det splitsekund, hvor 
hugget falder, at lykkefølelsen breder sig i hele kroppen. Selv-
følgelig er det fedt med en god fight og en stor fisk, men hug-
get er det største. Jeg har løst opgaven.

Han fisker også gedder, fordi han kan fange så mange på 
en dag.

– Jeg lærer mere her, end hvis det er havørreder. Dem er der 
meget længere imellem, og derfor er det sværere at regne ud, 
hvad jeg har gjort rigtigt eller forkert.

Gordon sætter langt de fleste fisk ud igen, men det sker da, 
at der indgår en i husholdningen. Det betragter han som en 
naturlig del af lystfiskeri.

Det sjoveste
Når ens mor er amerikaner, er den sproglige barriere hurtigt 
sprunget over. Derfor har Gordon uddannet sig i både USA og 
Danmark. Det var sådan set ikke meningen, at alt skulle en-
de med at handle om fiskeri, selv om en kandidatgrad i miljø-
biologi og kommunikation lugter meget af det, men der er en 
grund til, at det er endt sådan. Gordon bruger den korte sæt-
ning, om næsten alt han laver. »Fordi det er det sjoveste.« Og 
det sjoveste er næsten altid noget, der har forbindelse til stang, 
hjul og line. Gordons CV er en lang opremsning af ting, der 
har med fisk at gøre. Både studier og jobs. En af de de me-
re kuriøse er, at Gordon har et certifikat som kaptajn fra US 
Coastguard. Det fik han, da han var i praktik hos en fiske-
guide i Florida. Som redaktør på Fisk & Fri var Gordon ude 
med specialister, der lærte ham en masse, og det er han dybt 
taknemmelig for.

– Det var fuldstændig fantastisk at tage ud at fiske sammen 
med nogen, der bare kunne deres måde at fiske på til perfekti-
on. Jeg var i den privilegerede position, at det at skrive artikler 
til bladet var verdens bedste undskyldning for at fiske.

Specialisterne lærte også Gordon om dedikation, og det 
har sammen med hans amerikanske gener gjort, at han er ble-
vet selvstændig med firmaet Megalops.

– Amerikanerne har det der med at turde at leve drømmen 
helt ud. Jeg gør det, fordi det er det sjoveste.

Leg
– Folk spørger mig tit, om det ikke er vanvittigt at have en båd, 
der er så dyr, når den bliver brugt så få gange om året. Mit svar 
er altid, at den er mit bedste legetøj, og at jeg ikke vil undvæ-
re den.

Gordon betragter sig selv som en voksen, der ikke er holdt 
op med at lege.

– Jeg spiller med vennerne og står stadigvæk på skateboard. 
Amerikanere er gode til at blive ved med at lege. Selv i den 
elendigste trailerpark står der både, fordi folk vil lege. Og det 
er vel det, livet går ud på, leg.

Han har taget sine børn med ud at sejle – men kun korte 
ture – og med ud at fiske, men han passer meget på ikke at gø-
re dem trætte af det.

– Det skal være sådan, at når jeg siger, vi skal hjem, vil de 
blive ved noget længere. Det skal for alt i verden være sjovt.

Han er meget bevidst om, at han fremstår som rollemodel 
og har derfor altid redningsvest på i båden, når han bliver fo-
tograferet eller optræder i TV. Andre børn har også nydt godt 
af Gordons behov for at lege og dele ud af legen. Under lock-
outen af lærerne sidste år samlede han 100 børn til en fiskedag 
ved et put & take.

– Via mine mange kontakter hos grejforhandlere samlede 
jeg stænger, hjul og hele herligheden til alle børnene. Det var 
en fantastisk dag, hvor vi, der hjalp til, sprang rundt. Jeg gjor-
de det ikke for at tjene penge, men fordi jeg kan.
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