
Rubbade-Roberts fiskeblogg 

2008-12-23 - Jakten på julgäddan 

2008Skapad av Robert F 2008-12-23 16:39:02 

Det sköna ledighetstempot hade satt sig över långledigheten kring jul och nyår, efter några 
dagars latande så började det så smått att rycka i fiskearmen. 

Kunde det kanske stå nån stackars julgädda där isen höll och man kunde komma åt den? 
Rapporterna över isläget var ju inget att hurra över men fiskesuget fanns ju där och måste 
stillas på något sätt. 

Tillsammans med Svenne och Robin så drog vi upp planerna på en sista jakt efter julgädda. 
Tänk att få lägga upp att griljerat gäddhuvud med ett stort rött äpple i munnen på julbordet på 
självaste julafton, bara tanken gjorde att det vattnades i munnen. 

Som fiskeplats var öppna havet inte att tänka på, det fick bli en väldigt undanskymd liten 
havsvik i närheten av Luleå. Isen på första stället testades med yxan och vi kom efter ett 
yxhugg fram till att vårt fiskeäventyr skulle förläggas på ett annat ställe. 

Robin körde först med skotern och jag promenerade efteråt i skoterspåret. Plums lät det när 
jag trampade ena benet genom isen och ramlade framåt, tur att jag hade byxan rejält åtsnörd 
för jag blev inte ett dugg blöt. Men nu visste vi ju att vi inte skulle fiska här heller. 

Efter en liten promenad så hittade vi ett ställe med några centimeters is där vi högg upp några 
hål var. 

Spöna sattes ut och sen så hände det sig så att Robin drog en liten slips, sen drog han en slips 
till och efter detta.....ytterligare en slips. Jag hade ett fäll på min halva lake men inget mer och 
när Svenne och Robin drog iväg med skotern så hände det. En av Svennes rullar knorrade till 
och jag tog 3 leopardsprång och var snabbt där. Gäddan kändes fin och mina fingrar var kalla, 
jag försökte ropa efter dem men de kom inte. Tillslut efter att ha fightat gäddan i 5 minuter så 
ringde jag Svenne och sa att han måste komma och plocka upp sin lilla gris. 

Sagt och gjort! 
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6 kilo vägde den och Svennes julbord var räddat.  

Sen så åkte Svenne hem, jag och Robin fiskade vidare och han drog en slips, en snipa och en 
4 kilos tillslut. 



Summering: Robin fick många små fiskar, Svenne fick en stor fisk och jag fick ingen fisk. 

God jul! 
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2008-11-02 - Så låt den sista ljuva turen... 

2008Skapad av Robert F 2008-11-03 22:40:23 

...bli den bästa i vårt liv. 

Turen var noggrant planerad, inget hade lämnats åt slumpen förutom väckarfunktionen som 
var avstängd på min mobiltelefon. Den blinkade där i godan ro om att det var dags att vakna, 
men den varken pep eller vibrerade. 

Nåja, 1 timme och 10 minuter efter att klockan börjat blinka så vaknade jag av mig själv med 
ett dödsryck. Upp i vild panik, inga kompisar här ännu...puh! På med trippla långkallingar, 
snabbkoll på termometern visade -11 grader.... FUCK!  
Nu skulle det bli svårt att hitta öppet vatten där vi ville fiska. 

Såg Micke och Marcus komma med bil och båt efter vägen, ut i långkallingar och möta dem 
samt ursäkta mig över att jag inte var riktigt klar. Snabbt in med matsäck och prylar i bilen 
och vild färd ner mot första stället som var..... 

 

....överfrusen! Perkele! 

Vidare med bil och båt mot Skeppsvik som var ööpppp....överfrusen. Satuma pojka! 

Nåja, skam den som ger sig. Tillbaka mot stan med hela batteriet med utrustning. Körande 
över älven så var den....öppen! Här skulle fiskas. Nere vid rampen vid Tuvan så var 
det....is.....gggaaaahhhhh. Några snabba stenkast senare insåg vi att den var fjutt-tunn och nu 
skulle fanimig båten i. 
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Det kraschade fint när Marcus styrde Titanic Fishing 410 genom ismassorna. 

 

Första säkra stället skulle ge en massa gäddor.....men det gjorde det inte. Däremot så började 
det snöa på oss. 

Tvärs över älven med ett stopp för lite resultatlöst djupfiske gav tillslut kontakt med några 
gäddor inom ett ganska begränsat område. 

 

Micke krokar lös en av sina. 



 

Som nyinvald ordförande i VVJ-klubben så visade jag genast att haspel är kung och drog 
dagens största. (VVJ = Våga Vägra Jerk) 

Från och med nu så är det bara haspel som gäller för mig, min högra hand mår inte så bra så 
det får blir "lite" lättare haspelfiske framöver för min del. 

Solen började snabbt gå ner och vi tänkte "gena" lite över Flisbergsgrundet men det gick väl 
sådär. Ett satans bankande med ankaret för att knäcka isen framför båten. 

Sen så hittade vi denna som faktiskt hade det jobbigare än oss. 

 

Jag ställer den här så länge grabbar! 

Men nu är det bara så att säsongen är över för min del, det blir att satsa på lite fotande 
framöver.  

Om någon är sugen så är min jerkutrustning till salu! Och det är dagens sanning. 

Vi avslutar med att säga från oss alla till er alla: 



Så låt den sista jävla turen, blir den sämsta i vårt liv. 
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2008-10-12 - Sista passet? 

2008Skapad av Robert F 2008-10-12 22:33:32 

Skulle detta månne bli det sista passet jag kan lägga efter gäddorna med jerkspöt detta år? 
Alla helger fram till november är uppbokade och så fort det blir november vet man ju inte om 
det lika gärna kan ligga is på våra älskade fiskeplatser, eller vara så mycket minusgrader att 
våra stackars fiskerullar inte funkar så bra mer. 

Time will tell.... 

Men dagens pass för mig och Marcus förlades där vi ofta lägger våra höstpass i vild 
förhoppning om att det skall visa sig någon större madam där. 

Träskfiske av högsta klass med sjögräs på krokarna vartannat kast skulle kanske ge oss en och 
annan gädda? Eller iaf så hoppades vi på detta. 

Marcus inledde starkt med att ta några pikes. Jag kände mig underlägsen och fångade en 10-
klubbare med högernäven i ren protest. Under en liten fotosession på land så skrämde jag 
först upp stackaren med mina Meindel 43´or och när den sprattlade hjälplöst så greppade jag 
tag om den. 
Här talar vi alltså om en prima 10 cm sparrisgädda. 

Nåväl, efter att ha hittat en minks matplats där den varit vänlig nog att lämna kvar huvudet 
efter nattens huvudrätt(lake) så var det plats i båten igen för att försöka jerka upp dagens 
första gädda för mig också. 

Transport längre upp i fjärden gav tillslut Marcus denna gädda på strax under 5. 
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Själv så lyckades jag inte lika bra, krokarna på mitt bete förblev tomma mest hela tiden. 

 

I vanlig ordning så satsade jag krutet på att ta lite höstbilder i vanlig ordning. Duger man inte 
till att fiska gädda så får man ta till andra medel. 

 

Kanelvägen 14 2tr. 



 

Vad vore en dag i båten om man inte fick röka sig lite slokande höstvass? 
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2008-10-04 - Det ligger i luften... 

2008Skapad av Robert F 2008-10-05 20:35:58 

Nu så var det äntligen dags, äntligen dags för lite Oktoberfiske efter dom gröna. Lufttempen 
var uppe i några få plus och det mesta av löven hade blåst ner från träden. Detta var dagen D, 
dagen då 4 taggade eldsjälar skulle dra många och stora gäddor.  

Vi visste alla att efter denna dagens fiske så skulle det ligga några halvfulla snusdosor kvar på 
båtrampen efter att Micke(g0wdn) skulle ha uppfyllt sitt löfte om att sluta med 
munknarkandet efter att ha dragit en gädda över 10 kg. 
Resten av oss som inte har några sådana laster skulle bara lämna båtrampen med ett stort 
leende över våra 10+ gäddor. 

Mickes grymmingställe med 57 gäddor över 12 kg i havet utanför Sävar fiskades av utan 
någon större lycka, efter 3 timmar i båtarna utan minsta kontakt, följare eller ens tecken på liv 
i vattnet så släpades båtarna upp på släpen igen för en förflyttning några mil söderut. 
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Där började det bli betydligt roligare och fisken fanns i vattnet helt klart. 

Vi fick gäddor med jämna mellanrum och de tog på våra väääääldigt långsamt fiskade beten 
av alla de sorter. Storleken på gäddorna låg ganska konstant kring 2-3 kg så om vi la ihop en 
3-4 st så skulle vi ju få ihop en fin en. 

Detta gällde ändå tills Micke drog i rejält efter att han kastat som en furie i sin snygga 
gäddmässiga mössa. 

 

Upp kom en liten spädgris på 6,8 kg och Micke sken i ungefär samma kulör som överdelen på 
sin flytoverall. 

Blixt-jonas ville inte vara sämre utan han drog i sitt enda mothugg för dagen samtidigt som 
Micke landade sin gädda. Den var grymt fet med stort huvud men saknade tyvärr lite längd 
för att få en fin vikt. 



 

6,44 kg vägde den och det var ju en bra firre för att vara den enda man drar upp under dagen. 

 

Men en sån gädda under hatten så kan man ju lugnt återgå till sin husrenovering med 

vetskapen om att man iaf. åstadkommit någonting vettigt under hela helgen.  



 

Den Piggen satt som gjuten i käften. 

Resten av dagen spenderades på att kroka gäddor med jämna mellanrum tills vinden fes av 
totalt och fisket skruttade ihop helt. Då gav vi upp och åkte hem. 

Som tur är så förorenade vi inte naturen med några kvarglömda snusdosor..... 
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2008-09-21 - Höstfiske 

2008Skapad av Robert F 2008-09-22 08:08:52 

Nu börjar den riktiga känslan ligga i luften, känslan med gulnade löv och lite kyla i luften, vi 
talar om höstfiske efter gäddan. Riktigt grisfiske.... 

Vi hade tillsammans spanat in ett ställe på kartan under några år men inte vetat hur det såg ut 
med sjösättning där, nu hade vi dock fått nys om en ramp vi kunde använda så denna söndag 
eftermiddag i september vigdes till en liten rekognoseringstur i min lilla båt.  

3 personer i båten på ett blåsigt hav var väl kanske inte riktigt rätt tänkt? Och det blir ju inte 
bättre av att bara ha en elmotor på akterspegeln. 

Vi testade först en riktigt grund vik, det var under metern djupt hela tiden. Under tiden som 
jag puffade båten dit i ett rätt makligt tempo passade Micke och Marcus på att kasta lite och 
det tog inte många sekunder innan Micke plockade upp den första slemgurkan. Själv satt jag 
med en kaffekopp i handen djupt försjunken i mörka tankar om min långsamma elmotor och 
om varför min #?/*¨! bensinmotor så elakt skulle skrutta ihop i våras. 

Det var otroligt mycket gräs i den stora viken så Micke och Marcus hade fullt sjå att plocka 
gräset från krokarna, själv hade jag varit förutseende och tagit med mig lite vassdrag. 
Hånfullheterna över detta tilltaget låg för en gångs skull på en dräglig nivå i båten, iaf. så pass 
att man kunde hålla tillbaka tårarna. 
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Efter att ha träskat igenom viken och dragit upp ett drygt 10-tal gäddor med några 4-kilos på 
topp så beslöt vi oss för att kolla vidare en bit längre norrut. Efter en transportsträcka på 
ungefär 45 minuter, eller en sisådär 1 km så körde vi in i en "perfekt" vik med en massa 
trevliga stenformationer, småöar och diverse andra skär. Summan av fisket i denna viken blev 
dock endast 2 pluttiga gäddor + en stor säl som simmade omkring 70 meter från båten med ett 
stort hånfullt leende och en rejäl firre i munnen. 

Vägen tillbaka till rampen blev en blöt historia med 6-7 m/sek och en del vågskvalp in i min 
lilla båt. 
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2008-09-08 - Ett konstaterande 

2008Skapad av Robert F 2008-09-10 07:44:35 

Dagens konstaterande är att elmotorer på båtar är långsamma, i strömmande vatten riktigt 
långsamma. 

Jag och Svensson slog snigelrekord under uppfärden från Österfjärden till Gimonäs, nästan 2 
timmar och 30 minuter tog det. Å inte gick det fortare av att man var både pissnödig och hade 
hemlängtan. 

Fisket för dagen var väl inte så mycket att vråla om, 3 små pikes upp till 3 kg lyckades jag få 
upp och jag hade ytterligare några på. Micke brände minst 7 st. 

Nu vill jag gärna ha ner vattentempen lite ytterligare fråm till om 10 dagar när jag har tid för 
nästa fiskepass. 

Fullspäckad höst minst sagt! 
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2008-08-24 - Tillbaka i båten 

2008Skapad av Robert F 2008-08-24 22:49:35 

Tillslut lyckades jag och Micke komma oss iväg när hans barn tillfrisknat så pass att en tur var 
möjlig och en tur till akuten var onödig. 

Skönt! 

Lagom sent iväg så vi ploppade ner båten direkt på Gimonäs och körde uppåt, det visade sig 
vara helt fel beslut. 
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Vi fiskade och trollade, trollade och fiskade och fiskade ytterligare lite mera. Micke inledde 
dagen med först ett konstigt hugg som vi först trodde var en riktig fining men där blev vi lite 
besvikna. 

 

Grattis! Personligt rekord på stålplåt, den var ju säkert 75 cm tung.... 

Efter ytterligare några bottenkänningar fick Micke återigen på en konstig fisk, som typ en 
marulk fast vi befann oss mitt i älven. 

 

Men ser man på! En 33 cl Heineken. Innehållet hade man ju gärna haft..... 



Och enligt ovan så var väl det dom roligaste fiskarna vi fick, dom tråkiga var gäddor på 11, 
14, 19, 7 och 3 cm. 
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2008-08-17 - Familjetur 

2008Skapad av Robert F 2008-08-17 19:22:52 

Efter gårdagens stora urladdning av batteriet där det då fortfarande inte var slut när vi kom 
hem och multimetern visade 12,0 V så åkte det snabbt på laddning igen för att orka med en 
kortare familjetur i älven där jag ville försöka fånga en abborre när dottern var med. 

Trogna läsare vet ju att det här med abborrar och mig är ungefär som med prickiga fiskar och 
mig, alltså var förutsättningarna inte så bra. 

När vi sedan väl kom ut på älven så blev förutsättningarna raskt sämre för vattnet var riktigt 
grumligt och eländigt. 

Nåja, skam den som ger sig. 

Vi tuffade ut från hamnen och jag styrde båten neråt efter älven. Trollingvändan neråt 
resulterade enbart i gräs på krokarna och inte lite heller. 

När vi väl var nere vid betongklumparna så började det givetvis blåsa kraftigare än vad det 
var förutspått så vi styrde uppåt igen efter ett tag. 

Och där händer det, på trolling med dotterns Abumatic Black Max Syncro så får jag en 
abborre på en Rapala Original i Firetiger. Helt otroligt! 

Jag gav firren en puss med Linn ville inte göra detsamma utan nöjde sig med en liten klapp på 
huvudet innan den fick simma tillbaka. 
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2008-08-16 - Gurksjön 

2008Skapad av Robert F 2008-08-16 21:09:11 

Då var vi tillbaka i vår lilla bondsjö där det skall ha tagits några fina gäddor nån gång i tiden. 
Förra hösten tog vi inga fina utan snarare 2 st fula och små. 

Vädret idag var skrämmande likt det vi hade förra hösten. Alltså väldigt fint vilket är väldigt 
fult om man skall jaga gädda. 

Denna gången hade jag förstärkt båten med en djuprigg, min stora fråga innan fisket var hur 
jag skulle lyckas trassla ihop allt med hjälp av den. 
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Det var kul att man kunde se exakt vart lodet var på ekolodet, och fiskade man exakt där 
fiskarna stod så var det ju bara en given 10+ i båten. Eller? 

 

Det tjocka strecket på 6 meters djup var mitt lod till djupriggen. Stimmet med betesfisk 
ovanför samt rovfiskar under var de som INTE högg på mitt bete. 



Nåja, skam den som ger sig. 

Efter ett antal fruktlösa trollingvändor kors och tvärs över sjön så hände det, jag fick ett hugg. 
Och inte vilket hugg som helst, det var en riktigt mörk gädda och den vägde.....kanske 2 kg. 

Urk! 

Marcus kontrade efter ett par timmar med att ta 2 slipsar inom 15 minuter, den första av dem 
var genomskinlig och den andra kanske snuddade kring kilosmarkeringen. 

Underbart! 

Vi gav upp trollandet och provade att kasta lite efter en kant. Där stod vi och surrade och 
eftersom det knappt hänt något på hela dagen blev jag så chockad när det plötsligt högg att jag 
nästan inte visste vad jag skulle göra. 

Gäddan som slök mitt Mangeboy Slimboy-bete var kanske på 4,5 kg och samtidigt som jag 
stoppade in handen för gälgreppet så lossnade kroken från munnen och jag gjorde ingen större 
ansträngning för att hålla kvar den. 

Ja, och efter detta hände inget vettigt under de kommande timmarna. Efter ytterligare något 
bottennapp samt nån slips så gav vi upp och åkte hem. 
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2008-08-14 - g0wdn, specimenfiskaren! 

2008Skapad av Robert F 2008-08-14 22:53:31 

Då var det dags igen, 2 båtar lastades fulla med grejs och tuffade ut i Umeälvens delta. 

Målet med dagen var att testa ett nytt ställe efter gädda samt försöka se en Säl. Sältittandet 
gick bra, fisket gick mindre bra. 

På 4 pers så blev det ett 15-tal snipor + att g0wdn i rent vredesmod över den dåliga 
utdelningen på gäddfisket snabbt konverterade till specimenfiskare och satsade på Id istället. 
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2,32 kg på en Buster Jerk, dagens näst största fisk. Endast en gädda var större, och det var nätt 
och jämnt. 

Jag sparade den till mitt och Marcus fiskepass på lördag, det kan ju alltid vara gott att finna 
lite effektiva beten i fiskeväskan. 
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2008-08-10 - Lord of the gädda, return of the snipkungs 

2008Skapad av Robert F 2008-08-11 08:28:26 

Sedan urminnes tder hade historien gått från mun till mun och genom århundraden så hade 
detaljer fallit bort och tillkommit. 
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Gäddorna hade blivit fler och större, bompassen och bottennappen hade blivit färre och färre. 

Historien vi talar om är "Lord of the gädda, return of the snipkungs". 

Bland anfallande Orcher och rusande Gnuer fäktade dom vilt med sina jerkspön ivrigt 
dängande beten för en halv förmägenhet. undervattensmonstren som de visste borde finnas på 
plats eller iaf så anade dom att något grönt sjömonster en gång hade simmat där nere. 
Slemspåret i vattnet var fortfarande tydligt för deras vältränade väderkorn. 

De hittade inga gröna monster på de djupare vattnen varför de senare drog sig in bland 
snårskogen i de grunda vikarna.  

Deras plan var att fånga monstren när de fortfarande var i en liten hanterbar förpackning, inte 
tjorviga och starka som de större slemgurkorna brukar vara. 

Och historien fick ett lyckligt slut. 

 

Slaget var vunnet och den heliga glassen var säkrad! 
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Efter de senste dagarnas lågtryck och lite kallare väder så borde väl vattnet börja svalna av lite 
i älven kan man ju tycka, och då brukar ju gäddorna på det djupare vattnet vara rätt snabba på 
att komma igång. 

Men ve och fasa när vi kom ut i båten, det var fortfarande 18 grader i vattnet.  

Rena badtemperaturen, usch vad äckligt! 

Jag fick testköra mitt nya UT Pike Performance kit och är riktigt nöjd, det kommer att göra 
gott för min rygg under de stenhårda fiskepassen som vi planerar in under hösten. 12 timmar i 
båten med stenhårt gnetfiske från morgon till kväll. 

Jag, Marcus och Rödingen tramsade på lite här och där i älven, någon enstaka kontakt i början 
av fisketuren. 

Men sen så händer det, Marcus drar alldeles i närheten av en tjock gräskaka på en gädda som 
visar sig väga 4,4 kg efter att jag gissat på 4,5.  

Nuså....var det kvällshugget som var på gång månne? 

Ett par timmar senare så hade gäddorna tuggat sönder en hel hoper av Bulle-kopior, tur att de 
är billiga. 

 

Marcus toppade dagen med 2 st gäddor på exakt 4,4 kg/styck tätt följd av Rödingen med en 
gädda på eakt 4,4 kg. Man kan ju undra vad som hänt om vi fått en gädda på 120 cm, kanske 
hade Marcus våg visat 4,4 kg då också?? 



 

Totalt 8 gäddor i båten och bara lilla jag som inte fick en på exakt 4,4 kg. 

Massor av fler hugg hade vi så nu börjat höstfisket närma sig....  

 

Rödingen med sin 4,4á och Marcus båt med alldeles för mycket fiskesaker, som vanligt...... 
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2008Skapad av Robert F 2008-07-31 09:44:06 

Då var vi samlade igen. 3 glada gossar med så mycket fiskeutrustning att min båt knappt höll 
sig flytande. 

 

Dagens plan var att ta med 10-30 kg fiskedrag var och sen använda så lite av det som möjlig. 
Först siktade vi på att hitta en liten abborre med jiggar och spinnare under 10 gram, det gick 
inget vidare.  

Magnus hade grävt fram ett gäng maskar och sen dopat dem med extacy så de dansade disco i 
glassburken.  
Med hjälpa av dessa maskar, några krokar och lite bly så lyckades Magnus och Micke få upp 
iaf. några abborrstackare. Dock inga större. 

 

Sen satsade vi på popperfiske efter gädda ute på grundfladerna. 

Där var början på fisket nästan för bra. Så fort vi kom upp så hade jag direkt 2 gäddor som 
högg men ingen fastnade ordentligt. Den ena högg alldeles vid båten så det var nära att det 
blev byte av kalsonger där. 

Sen följde en längre stund av väldigt lite aktivitet. Men vi hittade tillslut igen iaf. några 
gäddor längre norrut på grundet. 

Alla fick pikes men det var ingen större som nappade denna gången. 
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2008-07-26 - Linn fiskar i Boden 

2008Skapad av Robert F 2008-07-26 21:09:54 

Under hemfärden från Kiruna så blev det möjlighet att komma till Boden för en dags fiske 
med Linn´s moster Gun-Marie och hennes sambo Emil som är en riktig fisketok. 

Fisketuren skulle genomföras i sjön Alträsk där Emil har en stuga. 

Vi hade tänkte jigga och pimpla från båten efter abborre, eller egentligen allt som simmar där 
nere. Min dotter Linn skulle få fisk och det var väl lite skit samma hur de såg ut, är man 
nästan 3 år så spelar det inte så stor roll. 

 

Vi inledde med en mört. 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=95
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=26
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


 

Som följdes upp av ytterligare en mört. 

 

Glädjen var total när hon fick dra upp fiskar i linan. 



 

Och där kom det en liten abborre. Det var lite spännande att peta på dem men samtidigt lite 
skrämmande när de sprattlade. 

Nu är grunden lagd för en bra fritidssysselsättning för dottern  
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Jahapp, var skall detta sluta då? Tillbaka i Kiruna där öringarna retade gallfeber på mig förra 
sommaren och lämnade mig med ingenting mer än en tom dieseltank kvar. 

Skulle det gå bättre i år? Skulle Linn få en öring på över 5 kg och jag få en gädda på 3 hg? 
Skulle mitt psyke kunna klara av att bli utan prickifisk ännu ett år?  
Jag kände på mig hur kompisarna skulle retas om att jag inte fångat något prickigt sedan maj 
2006 och att den fisken mycket riktigt var en riktig slumpfisk när jag fiskade gädda. 

Jag rullade in till pappas hus i Kaalas, det första djupa andetaget höll på att kväva mig ty det 
är tydligen riktigt mycket mygg denna sommar. Kul.... 

Här i Kaalasjärvi kan det alltid hända något underligt när man minst anar det. SLU håller på 
med älgforskning i området och några av älgarna har dött och pappa har varit och hämtat igen 
halsbanden från dem. Pappa har tappat bort telefonnumret till de ansvariga och kan inte ringa 
dem och säga att han hämtat igen det. Helt plötsligt så har vi en helikopter cirklande runt 
huset ett varv och sedan åker de iväg. Efter att de pejlat in oss så ringer de pappa och säger att 
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de kommer och hämtar halsbandet imorgon. Vi röjer gårdsplanen och de dyker upp med 
helikoptern och landar mitt framför huset. 

 

Efter någon dag med kontemplation för att få frid i sinnet och en liten behärskning över de 
motgångar som med all säkerhet skulle komma så drog vi iaf. iväg till vår stuga där pappas 
nya Perssonbåt 460 med vår gamla trotjänare från förra sommaren på akterspegeln. Monark 
7,5 HK med motorkåpan i en trevlig lite smygbögig turkos nyans som tydligen var inne på 
den tiden motorn tillverkades, en sådär någon gång i början av det nya testamentet. 

 



Kåpan sitter lite käckt på svaj sedan min lagning av motorn från förra sommaren. Jag fick dra 
bränsleslangen direkt från dunken till förgasaren då originalgenomföringen från år 74 e.kr. 
inte höll vidare tätt längre.  

Ett ryck med choken i och 3-4 ryck utan choke med mer gas fick liv i skrället och vi åkte iväg 
ut på sjön. 

Väl ute på sjön så fick jag hjälp av min dotter Linn 
att hålla i spöt.  

Även pappas hund får ibland följa med för att hjälpa till att sniffa reda på öringarna.  

 

De första passen i båten var i vanlig ordning resultatlösa, något enstaka pill i betena var vad 
som bjöds. 



Vad gör man då när motgångarna är som värst? Man konverterar givetvis till gäddfiskare, det 
är iaf. lite mer manligt och kan få vilket tilltuffsat självförtroende som helst att bli bättre igen. 
Båten styrdes till några välkända gäddtillhåll men inte heller de var riktigt på hugget, endast 
ett par stycken mindre lyckades vi dra upp. 

Nu var goda råd dyra, skulle det bli en pinsam reträtt till Umeå i år igen? 

Jag fick ta några bilder i en av de få stunderna av stilla vind. 

 

En Läkevendelrot som växer utanför stugan. Kanske något att tugga på? 

Vädret varierade kraftigt som sig bör här i fjällvärlden, stilla i den ena minuten för att blåsa 
kraftigt i nästa. 

Det sista försöket efter de prickiga innan vi skulle tillbaka till Kaalasjärvi och pappas hus fick 
iscensättas i ett tillfälligt väderuppehåll. 

Jag tuffade lugnt ut på sjön, han få i mina 2 vobbler innan det började blåsa samt dra in ett 
regnväder över sjön. Jag bet ihop och mitt på sjön så händer det, jag får ett hugg och fisken 
sitter fortfarande kvar efter några sekunder. Det har aldrig hänt mig här och måste vara ett bra 
omen. Fisken känns tung men konstigt seg när jag drar den mot båten, en enda liten rusning 
på ett par meter lyckas den prestera. När den ploppar upp i ytan vid båten så vet jag inte om 
jag skall skratta eller gråta, givetvis så är det en gädda jag fångat och jag inser redan hur 
skratten i stugan kommer att eka. Pappa har inte dragit en gädda mitt på sjön på ett par år trots 
en hel del tid med spöt i handen.  



 

Nu var goda råd dyra, regndropparna började komma ner rakt över mig men jag sjösatte 
oförtrutet mina 2 vobbler och fortsatte. Givetvis så hade jag regnjackan kvar i stugan. 
Skjortan börjar ju ändå bli smutsig tänkte jag, den kan lika gärna tvättas med mig på insidan. 

Det är då som det händer, det som borde hända oftare för mig trots att det väldigt sällan(eller 
aldrig) gör det. Jag får ett hugg och fisken känns mycket piggare och sprattligare än slögäddan 
jag just fångat. Det här bara måste ju vara en öring och den skall bannemig upp, här skall det 
minsann slippas att bli utskrattad i stugan. 

Fisken närmar sig båten och jag ser något silverfärgat nere i vattnet, det är en öring, håven 
åker fram och firren får smaka håvgarn.  

ÄNTLIGEN! 



 

Jag kör tillbaka mot stugan med mina vobbler och har ytterligare några hugg på vägen men 
ingen som sitter kvar. Glad i hågen kan jag ändå åka iland och visa upp mina fiskar. 

Nu har pappa helt plötsligt tid för en fisketur och jag tar med mig dottern i knät och han får 
köra båten. Ganska snabbt får han en fisk i samma storlek som min och efter ett tag har han en 
riktigt fin fisk på som nästan tömmer hans dåligt fyllda rulle på lina. Han får bromsa med 
tummen och fisken kliver tyvärr av, det var säkert en öring på 3+. Väl tillbaka i stugan tar jag 
bort hans gamla lina och fyller den med 200 meter ny 0,35 mm nylonlina av bästa Biltema-
kvalitet. 

Förhoppningsvis så återkommer vi till stugan om vädret tillåter inom ett par-tre dagar. 

Och då några dagar senare så kom vi tillbaka. Ett ihärdigt regnande under de senaste dagarna 
hade fått vattnet att stiga kraftigt och givit en härligt kolsoppsliknande grön ton närmast 
stugan. Man fick alltså åka iväg en bit för att hitta lite klarare vatten. 

Men det var ju då skit samma att åka iväg nån längre stund för det var kraftig blåst mest hela 
tiden, i de kortare uppehållen i vinden så hann vi ut i några minuter innan det började blåsa 
igen och vi fick ge oss tillslut. 

Jag tog istället en promenad till vår stuggranne som har en kyrkogård för båtmotorer framför 
stugan, här kommer några smakprov. 



 

 

 

Imorgon blir det hemfärd mot Luleå för ett par nätters övernattning där och förhoppningsvis 
lite fiske nånstans också. 



Som en liten parentes kan man säga att min pappa hörde av sig dagen efter att jag åkt hem och 
berättade att han just dragit en öring på 5 kg och ytterligare 2 st mellan 3-4 kg. 

Det är bara att inse det, prickiga fiskar är inget för alla människor och speciellt inte för mig. 
Jag får helt enkelt återgå till det gröna guldet under hösten. 
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Nu....nu....nu.....äntligen.....gaaaahhhhh......Norgefiske!  

Nu har man planerat sedan hösten 2007 och äntligen så var det dags, Hasses bil packades full 
som en finsk semesteralkoholist och förhoppningsvis allt kom med när 4 taggade själar 
lämnade Umeå kl 4 en måndagsmorgon i juli. 
 
Mitt mål med resan var att ta en sej över 15 på haspelspöt. 

Stefan övertalades snabbt att han lovade att bada om han inte lyckades få en 10+ fisk under 
hela veckan. 

11 timmar senare rullade vi glada i hågen ner till färjeläget i Bognes för att hinna med färjan 
som just skulle gå. Mindre glada blev vi när färjan redan var full och det var 58 bilar framför 
oss i kön. 

 

Ajajajaj...vi som var toksugna på überhett havsfiske.  
Som tur är så hade de satt in ytterligare en färja och vi kom med på den som 5é sista bil 
ungefär. 
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Under tiden vi stod och svettades för att se om vi kom med så gjorde jag det bästa av 
situationen och tog fram min kamera. 3 exponeringar senare + lite jobb i datorn så fick jag 
fram detta. 

 

Nu var man ju fiskekåtare än bara den, framme i Lödingen så handlade vi snabbt lite 
förnödenheter och de sista 4 milen fram till campen gick lika snabbt som ett ryskt Vodka-
race. 

Snabbt ut med prylarna i vår stuga och snabbt in med maten i ugnen samtidigt som 
fiskeprylarna tacklades upp. 

 



Småspringande ner i båten glömde vi inga förnödenheter eller iaf. inget viktigt. Vi fick med 
både en liten pillijamare och det mesta av fiskeprylarna. 

Första kvällens fiske var väl inget att skriva hem till familjen om men Lubbkungen Mattias 
gjorde sin entré i Norge. 

 

Största av det slaget som jag sett på Offersöy. 

Nåja, första kvällen i båten avklarad och snabbt i säng för att vila upp sig för morgondagens 
fiske efter mer än 20 timmar vaken. 

Tisdag morgon var det spegelblankt på havet och gassande sol, nu skulle stordåden göras och 
de gigantiska fiskarna fångas. 

 



 

Snabbt visade jag vart skåpet skall stå och satte press på fiskekompisarna med en sej på 11,4 
kg. 

 

Den firren visste vart den satt. Det tog vi en liten jäkel på. 

Stefan körde med sina räktackel och fångade sej på 0,5 - 0,3 och 0,2 kg. 



 

Mina grejjor var lite mer manliga än Stefans. 350 gram attityd med en Gulpmask i smaksatt 
gummi är värt mer än 15 gram gummimack + 58 gram pirk. 

Dag 2 - Nu skulle undren ske, jag skulle äntligen dra min 15+ på gäddspöt och Stefan skulle 
fånga en torsk över 2 kg på sina upphängare och han skulle fortfarande vara nervis för att 
tvingas bada i havet innan vi åkte hem. 

Hasse inledde starkt med en torsk på drygt 11 och Stefan tittade lågt och såg lite nervös ut i 
ögonvrån. 

 

Stefan var fortfarande nervös och började helt plötsligt förneka sitt vad om att bada om han 
missade sin 10+ fisk. Sabla räka.... 



Nu var det ju bara till att bevisa sin kunglighet som havsfiskechamp och det gör man ju enkelt 
med en liten jigg. 

 

13,8 kg och Stefan var grön av avund, ca. 50 meter drog den i första rusningen. Nu var det 1,2 
kg till mitt mål var uppfyllt och 8,4 kg till Stefans mål var i hamn. 

Då hände det som inte skall hända när man är ensam ute på havet i en liten båt. 
Jag startade båten för en liten förflyttning och helt plötsligt så tappade vi all ström, motorn 
och ekolodet tvärdog. 
Inte så roligt när vågorna börjar växa över metern. 
Efter några minuters felsökning så hittade jag en liten säkringslåda under motorkåpan där en 
20A säkring brunnit. Som tur är så fanns det en extra och vi var på banan igen. 

Som tur är för Stefan så lyckades jag med min elementära förmåga guida honom till ett bra 
ställe där han till slut fick ett redigt hugg och kunde pumpa upp en torsk på 11 kg till båten. 
Men under pumpandet så hade han även en Hälleflundra på kanske 50 kg eller över i hasorna 
på torsken, jag märkte den tydligt ganska snabbt och ställde mig upp när den kom mot båten. 
Torsken såg ut som en liten sparris mot kveiten i vattnet men den vände vitmagen mot oss och 
jag kastade jiggen mot den utan att den visade något intresse. Kul med en 50+ firre i krokarna, 
den skall ha varit rätt stöddig till att följa efter Stefans 11-kilos torsk som ett presumtivt byte. 



 

 

Bra Stefan, nu slapp du badet. (Stefan är så stolt och mallig att jag fick lägga in 2 bilder på 
firren.) 

Torsdag går till historien som en seeeeg fiskedag, första passet gav Hasse en skaplig torsk och 
en kolja på kanske 3 kg. Steffe kontrade med en fet lubb på kanske 4 kg. 
Efter att ha flängt omkring på havet så tog vi oss en välbehövlig vila för att ta nya tag under 
kvällen. 

Kvällspasset började i samma stil som dagspasset slutade, inte mycket till liv oavsett hur vi 
försökte truga firrarna. 

Vi avslutade passet runt några öar där vi tidigare fått en del matfisk, även nu så hittade vi ett 
större antal torskar upp till 3 kg + några sejar runt 5 kg.  

Fredag....skulle det lossna idag? 
Efter över 4 timmar i båten utan annat än en liten lubb så ville Stefan tillbaka till sitt 
myggställe vid "ön". Där fick Hans en röd liten torsk och Stefan fick ingenting mer än sjögräs 



i ansiktet. 
Sen avbröt vi turen och hoppas på bättre lycka under kvällen. 

 

 



 

Kvällsturen gav mig en torsk på 7-8 kg och Stefan fick ytterligare en liten långa. Några 
torskar till och sen gav vi upp i den tilltagande vinden. 

Lördag...nu jäklar. Sista dagen och nu skulle det väl ändå ske?  

Stefan inledde med att dra upp sin dagliga långa, denna såg väl ut ungefär som en sparris i 
storlek. Efter detta är det helt dött ute på Breiskallen. VAR FAN ÄR STORFISKARNA????? 

Jag körde efter detta till mitt lilla favoritgrund där 4 st jiggar snabbt singlade mot botten. 
Några lååååångsamma uppvevningar senare satte jag in ett distinkt mothugg och det svarade 
kraftfullt. Upp till ytan kom denna firre. 

 



 

14,2 kg och ett stort ÄNTLIGEN! 

 

Mattias satte efter detta in ett mothugg vilket resulterade i ett brak som när en stavhoppare 
knäcker sin stav. Det helt nya Tica-spöt gick rakt av rakt över holken. 

Nåja, han lånade snabbt mitt haspelspö och det tog inte lång stund innan han med min 
tacklade Gulp-mask stod med ett spöböj som heter duga. 



 

9,2 kg och nästan in på 10+ listan. 

Jag fick ytterligare nån torsk på 7-8 kg och Stefan drog en på kanske 7 kg. 
Sen gav vi upp för lite snabbt fileande, middag och sen ut på en sista kort kvällstur. 

Den sista lilla korta kvällsturen gick till samma torskgrund som vi hittade grovingarna på 
tidigare. Där lyckades Stefan inte dra upp ytterligare en lubb men istället så felkrokade han en 
sej och bände sedan upp en torsk på kanske 8 kg.  
Efter detta så blev det en stund av stiltje tills jag fick ett hugg och sedan ytterligare ett hugg 
till direkt efteråt som den fastnade på min krok och den var tung. Den stånkade på bra där 
nere och jag stånkade på bra där uppe. Tyvärr så klev den av och min femte 10+ firre fick 
stanna kvar där nere i djupet. 

Några konstateranden och reflektioner över veckan som varit: 
- Gulp är kung 
- Stefan gillar små glittriga tjejtackel 
- Stefan gillar att fånga små fiskar på sina pjuttiga tackel 
- Stefan är den obestridde Långa-kungen med 3 st fångade sparrisar 
- Norgefiske är bättre när vädret är sämre 
- Är vädret bättre så är fisket sämre, stanna inne om prognosen utlovar mindre är 10 m/sek. 
Stanna i Sverige om prognosen säger mindre än 5 m/sek. 
- Gummijiggar är bra 
- Pirkar är ingé bra 
- Upphängare är definitivt riktigt dåliga 
- Gummijiggar med Gulp är überkung 
- Jag är årets 10+ kung 



Artlista för veckan: 
Torsk 
Sej 
Lubb 
Långa 
Kolja 
Bleka 

10+ lista för veckan: 
 
Robert:  
2 st torsk - 10,0 och 14,2 
2 st sej - 13,8 och 11,4 

Hans:  
1 st torsk - 11,2 
0 st sej 
 
Stefan: 
1 st torsk - 11,0  
0 st sej 
 
Mattias: 
0 st torsk 
0 st sej 
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Andra turen med elmotorn, skulle den månne hålla ihop fortfarande? 

Tillsammans med svågern så hade jag planerat in en kortare fisketur under kvällen. Min plan 
var att till att börja med försöka tjata upp en lite större abborre, det börjar vara snart 2 år sedan 
sist. 

Plan A gick i och med 2 pytteborrar i stöpet så vi drog oss istället vidare mot plan B. 

Grunt popperfiske efter gädda. 

Detta är kul, grymt kul när det smäller på både lite här och där. 

På Österfjärdens många grundflak så brukar mången gädda simma upp under kvällen för en 
liten kvällsmacka bestående av Mörtsushi. Om man då istället frestar med en svart popper i 
prima plast så kan de oftast inte motstå detta och hugger som en fjortis efter ett pojkband. 
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Det började bra, stora stim med småfirrar sprätte över ytan när vi drev in över grundflaket. 
Efter mindre än 10 kast hade jag första gäddan landad och ytterligare en stund senare så var 
en 4-5 kilos efter mitt drag 2 gånger utan att hugga. Den kom riktigt nära båten innan den 
vände. 

Efter detta så såg Richard något konstigt ute vid djupkanten, fisken som jagade och hoppade 
såg inte ut som en gädda eller abborre. När vi båda står där och glor som ett par fågelholkar så 
hoppar en 4-5 kilos lax eller öring upp högt över ytan och försvinner sedan. Damn.... 

Just efter detta så har vi en stor fisk som simmar framför båten och försvinner iväg. Jag kastar 
pricksäkert min popper framför den men inte ett utfall eller någonting gör den. Vi ser den 
simma i flera 100 meter innan den försvinner. Den simmade så långt och snabbt att det också 
måste varit en öring eller lax. Det vore ju en snygg fisk att ta på popper..... 

Vi hade några jagande gäddor till efter detta men det var ingen riktig fart på dem. Endast en 
gädda till fick jag innan vi åkte hemåt för att försöka få syn på nån bäver. Det visade sig inte 
vara så svårt..... 

 

I kvällsdimman så blev vi först utskrattade av ett gäng tranor. 

Sen så hade vi hux flux en riktigt stor bäver framför båten. 



 

Vi följde tyst efter den med elmotorn och jag försökte fota samtidigt som jag körde men det 
blev ingen riktigt 100-poängare. Här fick jag iaf. med bakfötterna och svansen när den dök. 
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2008-06-27-28 - Lapland Fishing Festival 2008 

2008Skapad av Robert F 2008-06-30 18:17:17 

Då var det återigen dags för den internationella gädd och flugfisketävling Lapland Fishing 
Festival 2008. 

http://www.laplandfishingfestival.com/ 

Skulle vi svenskar återigen få våra ändor smiskade av lettländarna? 

 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=92#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=91
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=26
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1
http://www.laplandfishingfestival.com/


Lastning av båtarna för första dagens fiskepass. Stämningen givetvis på topp och jakten på 
massor av gädda skulle inledas. 

 

Första dagen visade sig dock bli ett riktigt gnetfiske. Massor av ställen som såg optimala ut 
för små gurkor men inte en gädda i sikte. 

 

Vädret var väl kanske inte helt optimalt för gäddfiske, men solbränna fick vi iaf. 
Under 3 timmar lyckades jag till slut tjata upp 2 små gäddor som mer liknade chorizo-korvar 
än gäddor faktiskt. I ledningen var en lettländare med 7 gäddor! 



 

Lumpan justerar sin gedigna fiskeutrustning för andra dagens fiske. Skulle han månne spräcka 
nollan idag? 

 

Starten skall snart gå för andra dagen. Resultatet för mig blev samma som dag 1, 2 gäddor till. 
Detta gav mig en total fjärdeplats. 



 

Lettländaren höll undan under den andra dagen och vann tävlingen, Andreas i mitten kom 2á 
och Göran tog en tredjeplats. 

Ps. Lumpan spräckte inte sin nolla under den andra dagen heller och spenderade sista timmen 
i båten med att sova/sola. En hedersvärd sistaplats till honom. 
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2008-06-21 - Ny båtmotor! 

2008Skapad av Robert F 2008-06-21 22:27:09 

Det var inte igår jag var ute med min egen båt senast efter det sura motorhaveriet i april. Men 
nu med min nya elmotor och mitt 60 kilos lastbilsbatteri så var man ju taggad till 1000 när 
båten åkte i vid Tuvan. 

I vanligt elmotortempo så kom vi ju inte fram jättefort till fiskeplatsen. 

Vi sammanfattar dagen i en mening. 

Båtmotorn gick bra, fisket gick inge bra. 
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2008-06-06 - Trögfiskat i Rånefjärden 

2008Skapad av Robert F 2008-06-07 08:33:19 

Den sedan ett halvår inplanerade fisketuren till Rånefjärden började med att jag alert klev upp 
kl 4:30 på morgonen. Matsäcken hade jag packat redan under gårdagen för att spara iaf. några 
minuters extra sömn. 
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5:00 svängde Mieko-Svenne in med sin upptejpade vobbler-bil framför morsans garage på 
Mjölkudden. 
Förra gången vi var och fiskade så fanns det gott om plats för fiskeprylarna i bagaget, vilket är 
tur för jag brukar ju ha med mig några kg, men nu hade 40 kg hund flyttat in och sakerna fick 
stuvas på höjden istället och mitt odelade jerkspö fick jag ha i framsätet med spötoppen 
pekandes ut genom det öppna fönstret. 

Strax innan 6 var vi ilastade i båten och tuffade ut från Kängsöns hamn på väg mot första 
anhalten under vår fiskedag i Rånefjärden. Gårdagen hade tydligen varit riktigt het i 
mynningen så vi bestämde oss för att prova där först. 

Några slipsar och 2 timmar senare så övergav vi detta stället för denna gången. 

 

Vinden låg på och det riktigt kändes som bra fiskeväder idag. Men varför i #!%*^¤ nappade 
de inte???? 

Nästa anhalt blev en lång trollingrunda ut mot ett sund vi spanat in på sjökortet tidigare. Med 
3 vobbler bakom båten så lyckades vi under mer än 3 kilometers körning fånga exakt 1 
tallgren komplett med barr och allt. 

Väl framme i sundet så hade jag det fenomenala idén att vi skulle ägna oss åt jiggfiske. Vad 
säger man....detta försök gav också en väldigt skral utdelning. En och annan pinne var det 
enda som kom upp även här. 

Trolling en bit på vägen tillbaka var fortfarande helt resultatlös så vi gav fan i det och 
brummade på i fullfart tillbaka till mynningen. 



Några slipsar senare beslöt vi oss för att åka upp efter älven, några slipsar och 2 timmar 
senare så åkte vi ner igen. 

Tvärs över hela fjärden i full fart till det ställe där jag drog min 8-kilos efter 5 minuters ismete 
i vintras.  

Mitt på hållet så slog hungerkänslorna sina klor i oss så vi tvärstannade båten, åkte in till en 
liten ö för korvgrillning och kaffekok. 

Väl framme på fiskestället lallade vi på med både jiggar och vobbler och där fick vi 
faktiskt.....slipsar.... 

Nu var goda råd dyra. Efter 12 så här värdelösa fisketimmar så hade nog de flesta personer 
gett upp.  

Men som tur är så är man ju född med en rejäl dos tjurighet, för annars så hade vi ju inte fått 
se den här. 

 

Swooosh 



 

Tailwalk! 

 

Svenne med ett nytt PB! 10,35 kg och 112 cm. Nästan 15 timmars fiske gav tillslut resultat. 

Hyffsat nöjda och med värkande ryggar åkte vi hemåt en timme senare. 
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2008-06-05 - Sovpaus & snabbkast 

2008Skapad av Robert F 2008-06-05 18:58:03 

Med dottern sovande i bilen på tomgång i det varma vädret så passade jag fräckt på att ta 
några kast nere vid bron till Stålverk 80 som aldrig blev av.  

Det första jag såg när jag kom dit var ett gult flöte som låg och guppade på vattnet en bra bit 
ut. Har tidigare varit med om personer som misslyckats med sitt gäddmete här och man har 
kastat fast flöten med en gädda i andra änden. 
2 st sjuhelvetes långa kast senare så hade jag krokat tag i flötet men det kom lugnt och stilla 
med till land, ingen gädda fast i andra änden. 
Det som istället satt fast var en jigg med samt en egenhändigt tvinnad tafs i koppartråd, 
kändes inte som någon vidare stabil lösning. 

Nåja, en jigg rikare i draglådan åkte jag vidare i väntan på den stora gäddfinalen imorgon. 
Rånefjärden i 16 timmar....minst! 
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2008-06-04 - Ahhh....fortfarande semester 

2008Skapad av Robert F 2008-06-04 09:00:01 

Jag insåg just att jag glömt att fiska helt på min 3é semesterdag......ve och fasa! 
Som tur är så förberedda jag mina fiskeprylar för resan upp till Luleå där jag och Mieko-
Svenne snart skall jaga gäddor i Rånefjärden. 

Första kvällen i Luleå kunde jag inte hålla mig utan tog med mina prylar och åkte ut till 
Daniel i Persön för att prova kasta i ån från land. 

Vattnet var fortfarande så lågt att man knappt tror det är sant. 

Inga gäddor fick vi men kanske några myggbett, eller förmodligen flera stycken. 

Daniel kastade febrilt men jag satsade på kameran istället, då hade man ju iaf. något resultat 
att visa när man kom hem. 
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En jerkfiskare i profil, ivrigt ryckande i sitt.....öööööhhhh.....fiskespö. 

 

Relax, come to me. Whatever you want to do to me. 
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2008-06-01 - Andra semesterdagen 
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2008Skapad av Robert F 2008-06-02 07:39:54 

Fulla av förhoppning ville jag och Marcus tillsammans med Rödingen återuppleva gårdagens 
bragd, fulla av förväntningar och med 3é gradens gäddfrossa lämnade vi Tuvans hamn för att 
söka oss ner mot Österfjärden. 

3 timmar senare så förstod vi att vi inte skulle lyckas med någon bragd idag, bara några 
enstaka snipor lyckades vi lura upp med nån topp på drygt 3 kg. 

Crap! 

Nåja, med gårdagens tur så kan man ju klara sig ett tag..... 
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2008-05-31 - Första semesterdagen 

2008Skapad av Robert F 2008-06-01 09:05:37 

Ahhh.....första semesterdagen. Vilka minnen och vilka drömmar! 

Då vanliga mer normala människor drömmer om: 
- Solsemester 
- Badstränder 
- Grillfester med massor av kall svalkande öl 
- En Gin & Tonic i hängmattan 

Så drömmer mer onormala människor som mig själv om: 
- 10 timmars gnetfiskepass i hällregn och snålblåst 
- Övermogna gädd-damer med hängbuk & underbett 

Carpe diem som det så fint heter, det gäller att fånga dagen. Jag lät givetvis inte någon dag gå 
till spillo. 

Med Marcus så var dagen vigd åt gäddfiske på älven, det skulle inte blåsa alltför mycket så vi 
tordes oss ut i hans Linder-båt. 2,5 HK tog oss fram även om det inte gick så jättefort. 

En misslyckad trollingvända upp efter Ön gjorde ingen av oss glad så vi fortsatte uppåt mot 
Öbacka där vi efter vissa problem fick fast ankaret på det rätta stället i den kraftiga strömmen. 

3 kast senare så satt den där....... 
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9,74 kg och 105 cm, en riktig köttnacke. Nytt PB på första semesterdagen. 

 

Säkerheten går alltid först, flytväst på kroppen och 7 plåster på fingrarna efter den manövern. 

En rätt bra början på semestern, men nu när man har ångan uppe så gäller det att inte slappna 
av. 
Det finns alltid fler gäddor att fånga även om det kanske blir svårt att slå öppningsgäddan. 



 

Marcus kontrar med en 4-kilos. 

 

Långa tänger är A & O när det kommer till gäddor. 

Fisket var lite segt här uppe så vi styrde vidare ner mot Österfjärden där jag hade planerat att 
fånga nästa 5-kilos gädda. 



 

Är detta Bottniabanan så lovar jag att aldrig mer åka tåg i hela mitt liv. 

Bygget hade stängt av ena älvfåran för större båtar men vi som bara hade en liten båt gled 
under som ett gäng ninjas. 

Vi kom tillslut fram till Österfjärden och där började det, Gäddrallyt! 

Vojne vojne vad vi drog gäddor. 

 

Under ett par timmar var gäddorna helt tokiga och vi fångade många samt hade massor av 
hugg vid båten och ibland t.o.m 2 gäddor samtidigt som snurrade kring våra beten vid båten 
utan att hugga.  
Siktdjupet idag var minst 1,5 meter, grymt mycket för att vara i älven. 

Uppskattningsvis så fångade vi under dagen minst 40 gäddor varav 8 var över 5 kg och bara 
ett par stycken under 2 kg. De flesta låg kring 4 kg. Och riktigt smällfeta var de, i stort sett 
alla hade nyätit massor av mat och var alldeles kantiga om magen. 



Jag fick 3 st över 5 kg och Marcus fick 5 st, en perfekt fiskedag som blev lite längre än vi 
räknat med.  

Min 5+ Pike count för året är nu uppe i 4 st. 
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2008-05-27 - Snipkungarna anfaller! 

2008Skapad av Robert F 2008-05-28 22:04:08 

Tillsammans med Marcus hade jag planerat att testa av älven med hans Linder-båt under 
eftermiddagen och kvällen. En kraftig vind med stora vågor stoppade dock detta effektivt trots 
att SMHI förutspått 1 m/s vind. 

Åker man hem och lökar i soffan för det? 

Nej, självklart inte.  

Vi drog iväg till en havsvik istället. 

Vattnet hade om möjligt sjunkit ännu mer sedan vi sist var här, nu syntes en massa stenar som 
vi tidigare inte vetat att de funnits. 

 

En hel del av årets gäddrom har nog dessvärre torkat ut. 

Fisket då? Nja, det var väl inte direkt på topp idag. 
Gäddor fick vi men ingen i den storleken att kameran hoppade ur ryggsäcken. 

Men givetvis så kommer här lite bilder ändå. 
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2008-05-24 - Snart semester.... 

2008Skapad av Robert F 2008-05-24 20:05:32 

Att det snart är semester(5 dagar kvar!) syntes inte på termometern på morgonen, alltså åkte 
långkalsongerna på. 
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Marcus hämtade upp mig och vi åkte genast till stället där han haft ett hyffsat fiske tidigare i 
veckan. 

Vi fick snabbt i Linder-båten och fisket kunde påbörjas, efter inte så många kast fick jag upp 
första gäddan. Denna följdes snabbt upp av 3 st till inom 20 minuter. 

 

Snabb avkrokning och tillbaka i plurret igen. 

 

Så fint väder hade vi, men det växlade och mössan fick bytas ut mot en keps ungefär 12 
gånger under dagen. Långkallingarna kändes inte så bekväma alltid. 

Sen mattades som fisket av ett tag, vi kajkade omkring i vild förtvivlan under flera timmar 
innan vi återvände till vår startplats. 

Där fick jag ett KRAFTIGT hugg som verkligen var tvärstumt vid mothugget, sen ruskade 

gäddan på huvudet ett par gånger och spottade betet. SUCK!!!  
De stora hänger ALDRIG kvar, den lämnade bara ifrån sig en stor virvel när den smet. 



Efter ytterligare en stund så hade även Marcus ett par stötar i sitt bete och en grov gädda som 
vände alldeles vid båten. 

Men sen så hände det ungefär så lite att jag tog fram kameran och tog några bilder istället. 

 

 

Upphittat under turen: 1 st Rapala 18 cm Original i bra skick, tennisboll och frisbee. 

Förlorat: 1 st Mieko-jerk i en stock på botten på 2 meters djup. 
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2008-05-18 - När är det vår tur? 

2008Skapad av Robert F 2008-05-19 09:58:01 

Nya försök utan båt, nu har det börjat lossna och det har kommit upp en hel del gädda runt 
Umeå de sista dagarna. 
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Jag och g0wdn tänkte fiska 17-22 och hinna prova några olika ställen från land. Sagt och gjort 
så åkte vi iväg i Jeepen.  

Första stoppet var där jag tänkt dragga upp min förlorade Zalt från förra fisketuren. Gäddorna 
lekte givetvis fortfarande. 
Vi inledde med att fiska av området lite snabbt. Jag kastade med min nyligen isärmonterade 
Amb JB som UT skruvat isär, fixat och trixat med och sen skruvat ihop igen. Nytt bromspaket 
och IAR-lager har tagit bort gnisslingarna från rullen. Nu skall den bara fiskas in lite så att 
man får fart på den igen. 

På tredje kastet så fick jag en gädda på en spinnare, inte så mycket att prata om för den var 
inte så stor. 

Sen la jag ner 30 minuter på att prova dragga upp min Zalt men det gick väl ungefär lika bra 
som våra senaste fisketurer. 

Efter detta så beslöt vi oss att byta fiskeställe. 

Nästa plats var Villanäs. Vi kom ner till den tilltänkta viken och fiskarna lekte fortfarande, 
och inte lite fisk heller. Det kokade i hela viken. Givetvis var de inte intresserade av våra 
beten. 

Sista anhalten för på södra sidan av älven kring Tuvan. En klafsig promenad senare så var vi 
framme. Vi kastade och kastade, en bäver simmade och simmade, och inte så mycket mer än 
nån följare var på gång. Tills efter ungefär jättelänge då jag fick en liten gädda som var täckt 
av iglar och inte var utlekt ännu. Den stod alltså fast på botten och surade. 

Vi gav följdaktligen upp och erkände oss besegrade. 
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2008-05-14 - En stor sorg och en fin gädda 

2008Skapad av Robert F 2008-05-15 08:47:01 

En ny snorkall vårdag med nya möjligheter? 

g0wdn och Rödingen lurade med mig på en liten kvällstur. Eller lurade och lurade.....jag 
erkänner......ingen karaktär att säga nej har jag.  
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Rödingen krampaktigt kramande om sin draglåda även om g0wdn har en gigantisk bil. Vill 
inte släppa taget om den så att jag kan sitta i baksätet och talla på hans jerkar..... 

Sagt och gjort, fiske från land var ju kvällens grej. Vadarbyxorna på och när vi sen kom fram 
till vattnet så fanns där......knappt något vatten alls. Shit, närmare metern under 
normalvattenstånd ute i havet hade satt sina spår. 

Kvällen började dåligt med att en älg stod och blängde surt, eller förmodligen gjorde den det 
iaf, på oss. Detta var ett såligt omen som gjorde att jag satte bort min überbästa gäddkiller i 
något på botten. 

 

Snyft....gråt....sob....  

Nästa gång tar jag med ett ankare och ett tjockt rep och draggar upp vad fan det nu var som 
låg där och snöt min vobbler. 

Nåväl, nya friska tag mot nya gäddor? 



Rödingen hade haft en följare bakom jerken flera gånger på samma ställe, dock så var den inte 
riktigt på hugget. 
Men när jag satte på min killerspinnare så hände det. 

 

Hurra för mig, kanske 4 kg. 

 

Och där for den iväg. 

Mitt nya smeknamn Lurehunter, eller sakletare som i Pippi Långstrump, gjorde att jag 
givetvis hittade med mig ett fiskedrag också. En Minnowspoon låg i dyngleran och jag 
lyckade se den när jag träskade omkring där. 
Dock känns det inte som att det överväger förlusten av min Zalt..... 
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2008-05-11 - Kvällen i träsket 

2008Skapad av Robert F 2008-05-11 22:51:51 

Micke ringde då han nyss satt sig i bilen och var sugen på en kort kvällstur, p.g.a min dåliga 
karaktär kunde jag inte säga nej trots att jag bara sovit ett par timmar efter vaktnatten. 

Lite landfiske var ett givet förslag. 

 

Nu började det faktiskt lossna efter det katastofalt dåliga fisket hittills. 

Micke drog några gäddor med en topp på 4 kg och jag själv fick en på kanske 2,5 kg. 

Nu kanske det börjar komma igång, synd bara att jag inte har någon motor...  
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2008-05-10 - Booooooring... 

2008Skapad av Robert F 2008-05-11 22:47:57 

En underbar lördag med arbetsdag på båtklubben och sedan ett vaktpass på natten, inte 
mycket att sova alltså. 

Jag fick äran att köra röjsåg i 4 timmar för att hugga ner hela slydjungeln nedanför 
båtklubben. 150 m med träskmark och allehanda skrot att snubbla på.  
Varmt som en vacker sommardag men ska man köra röjsåg så behöver man rejält med kläder 
på sig. Under mina 4 timmars fäktande i skogen så tror jag inte att jag svettats så mycket sen 
jag hade mardrömmar i 3é klass.  
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Kvällen med vakten är i vanlig ordning helt ointressant förutom att ett gäng hade rejvfest en 
bit ovanför klubben och det var fullt liv hela natten. När jag gick av vakten vid 06:00 så 
festade de fortfarande........... 

Mina provkastande runt båtklubben hade kunnat ge en Bisam men ingen fisk, den tokiga 
gnagaren simmade 2 meter från mig tills jag skrämde den så den dök. 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post79 
• Share 

2008-05-04 - Nu får det vá nog! 

2008Skapad av Robert F 2008-05-05 23:02:42 

 

Bilden säger väl allt? 

Ytterligare ett försök, ytterligare ett fiasko. 

Jag och Göran lyckades damma ner oss fullständigt under den trevliga promenaden genom 
den knastertorra sunkvassen från förra året. Med illaluktande(extra illaluktande) skor trodde 
vi att nu kanske det skulle stå en gädda och vänta in leken där de brukar vara. 

Men allt Göran fick var årets största pinne, troligtvis från en björk.... 
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Stilstudie i hur man tar i med ett haspelspö, Göran fotar och jag tar i från tårna. 
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2008-05-01 - Vad är det för fel på mig? 

2008Skapad av Robert F 2008-05-02 08:31:47 

Tankarna börjar ju komma efter en fisketur som denna..... 

Vad är det för fel? Har gäddslemmet satt sig på mina nerver? Kan det vara den långvariga 
exponeringen av tvåtaktsavgaser från min gamla trasiga båtmotor? 

Vem vet? Fiska gädda verkar jag inte klara av att göra iaf. 

Då min gamla fina båtmotor nu har skruttat ihop för sista gången så tog Markus med mig i en 
tur i sin båt. Förhoppningen var väl att fisket kanske skulle ha lossnat i Tavelfjärden denna 
gången. 

Sjösättningen av Markus Linder 410 gick bra, fisket gick återigen dåligt. 
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Piggarna nöttes flitigt men levererade desto sämre, en enda liten gäddslips lyckades jag dra 
upp på hela dagen. Hurra! Den var ju säkert nästan halvmetern lång. 

Under en kortare landstigning så lyckades jag turlig nog hitta ett knippe vobblers och jerkar. 
Då plussade man ju iaf. nånting på turen. 

Annars så såg vi väl 4 rådjur, en bäver, bisam, en fiskegjuse(en riktig fiskegjuse, ingen 
specimen-nisse) samt diverse andra flygfän. 

Vad fan ska man ta sig till nu? 
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2008-04-27 - Men varför gick inte det här? 

2008Skapad av Robert F 2008-04-27 21:39:55 

Efter mer än 5 månader av sömnrubbningar, kallsvettningar, gäddklaustrofobi m.m. så satt vi 
där igen. I min lilla båt. 

 

Sjösättningen gick bra, resten av dagen gick dåligt. 

Fulla av förhoppningar gled vi ut på den spegelblanka fjärden samtidigt som dimman gled in 
över oss.  
Ryktet om vinterns alla monstergäddor gjorde att vi skälvde vid de första kasten så till den 
milda grad att linresningarna var ett faktum. 

 

Här fick vi även en aning om hur Jesus gjorde när han gick på vattnet, han var helt enkelt i 
Tavelfjärden just efter islossningen när hela öar med kompakt grässörja kom drivande och 
ibland visste vi knappt vart vi skulle köra eller hur vi skulle fiska. 
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Vi provade långsamt och vi provade snabbt, vi provade djupt och grunt och vi provade även 
både mjukt och hårt. Inget föll gäddmadamerna i smaken.  
Micke kom då på en annan viktig sak som kan attrahera kvinnor, så vi provade även både dyrt 
och billigt. Men nä.....samma visa igen...... 

Det var dags att bryta för lunch och båten kördes för säkerhets skull rätt in i ett isflak och 
ankaret slängdes upp på land. 

 

Men sen började de riktiga problemen......... 

När vi skulle köra upp för kanalen genom kanelen så var det dels svårt att hitta kanalen för 
kanelen var borta på de flesta ställen, och dels fick jag ingen kräm ur min gamla trogna 15 
hästare. Upp kom den men det gick ungefär lika snabbt som för en gammal pensionär på 
rullator. 

Det enda vi fick med oss ner från pölen var ett stukat självförtroende och en badboll. 

Vi fick se oss besegrade och det var dags för mig att åka hem och dissikera båtmotorn för att 
hitta felet. 

Då började de riktiga problemen...... 

För att göra en tråkig historia rolig: 

Kärlekskolven som skall gå jättefort in och ut i kärlekstunneln hade förra våren blivit lite 
överhettad på grund av brist på svalkande skumpa. Detta hade vållat ett litet skavsår i 
kärlekstunneln, och detta skavsår hade fortsatt att skavas på grund av allt för flitigt in och 
utande.  
Detta gjorde nu att kärlekskolven inte passade så bra i kärlekstunneln mer och då gav tunneln 
inte ur sig samma effekt i husållsarbetet heller.  
Dessutom så hade ett hål i gummit gjort att det fastnat en massa guck längst in i 
kärlekstunneln. 
Under mitt arbete med att separera kärlekskolven med kärlekstunneln så råkade jag dra lite för 
hårt vilket gjorde att en del av kärlekstunnelns klämanordning(naglar) blev kvar på fel ställe. 



Nu sitter jag alltså här med ett krasst konstaterande. 

Det blir landfiske framöver............. 
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2008-04-06 - Några reflektioner över prickiga fiskar 

2008Skapad av Robert F 2008-04-06 21:03:50 

Nu har det hänt igen, jag har blivit iväglurad på en expedition efter prickiga och psykiskt 
depraverande fiskar. Dessa fiskar kan med sina prickar få det mest stabila psyke att stukas så 
till den milda grad att man seriöst börjar fundera på att lägga ut alla sina fiskeprylar på 
Tradera. 
 
Efter alla mina misslyckade turer de senaste åren har det börjat ta mig farligt nära denna 
gränsen, jag har faktiskt inte fångat något prickigt sedan sommaren 2006. Ve och fasa! 

Marcus hade lyckats bra den senaste veckan med en öring på 3.7 som störst nedanför 
travbanan i Röbäck. Min förhoppning var att under dagen försöka fånga en öring som var 
över 37 mm, just så stor att man kanske kan börja skymta några prickar på den för att vara 
säker på att det är en prickifisk. 

 

Dagen började bra med att jag inom de första 20 minuterna satte bort 3 drag i botten, då kom 
jag på den briljanta idén att börja köra med spinnfluga istället. 
 
Efter ytterligare en timme så hade jag satt bort närmare 10 sänken i botten innan hela jävla 
skiten fastnade och blev kvar där nere i djupet. 

En stärkande kaffekopp och en macka behövdes för att få upp humöret igen. 

Efter 25 minuter och ytterligare 2 förlorade drag så gick jag över på det tunga artilleriet och 
svepte i mig en Red Bull. 
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Byte av fiskeställe och 7 kast senare så var ytterligare 3 drag försvunna. 

Mer kaffe och macka och sen en liten stärkande rulltårta fick mig att tillsammans med mitt 
alterego Rubbaderobert komma fram till con census beslutet att packa ihop mina fiskeprylar 
för att aldrig använda dem igen ens i närheten av ett vatten som kan tänkas innehålla prickiga 
fiskar. 

Sensmoralen för dagen är följande: 

Prickiga fiskar är knapsú! 
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2008-04-03 - K som i knäppskalle 

2008Skapad av Robert F 2008-04-03 09:52:14 

Dagens fråga: 

Vad gör en normal människa vid sina sinnens fulla bruk kl. 03:00 en torsdagmorgon i april? 
A. Ligger och sover 
B. Åker ut och fiskar 

Om du svarat B så är du förmodligen väldigt närbesläktad med det ökända neandertalarsläktet 
Knäppskallarna. 

Och nu vet vi ju hur detta kommer att sluta.... 

 

För dom som är intresserade så går solen numera upp en sisådär strax innan 5 på morgonen, 
då hade vi ju redan fiskat en stund om man säger som så. 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=75#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=74
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=26
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


Nu kan man ju tycka att de 2 knäppskallarna Robert och Henke borde vara värda varsin gädda 
över 10 bara för att de klev upp så tidigt. Eller iaf en över 5....tillsammans? Över 2? Men 
åtminstone nån jävla satans fiskjävel då? 

Nähä..... Men skit i det då! 
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2008-03-27 - Snålblåst i öringland 

2008Skapad av Robert F 2008-03-28 20:00:31 

Det var nu 8 månader sedan sommarens förnedring i öringfiske, då jag i 5 dagar inte lyckades 
få upp en enda prickig fisk i båten trots en massa nedlagd tid. 
Skulle det månne ge bättre utdelning idag? 

 

En aning vintrigare klimat än det var i somras, men skam den som ger sig..... 

Farfar krafsade snabbt upp några hål i den nästan metertjocka isen.  
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Jag hade med mig ismetespöna som jag tänkte aptera med en pimpel i änden och låta dem 
ligga stilla i väntan på öringhugg. 

Iaf halva planen lyckades för pimplarna låg jäkligt stilla hela tiden. Det började vara något 

bekant med detta, det var lite deja vú från i somras. Perkele!  

Efter 2 timmar så gav jag upp, rev ihop sakerna och beslöt mig för att ALDRIG fiska efter en 
prickig fisk igen. 

Kvällen avslutades med lite Norrsken, dock ingen riktigt intensivt så här sent på året. 
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2008-03-26 - Kallt sa räven 

2008Skapad av Robert F 2008-03-28 19:51:59 

Väl på plats i Kiruna, där det för någon dag sedan registrerade -41 grader på termometern vid 
vår stuga, var det då dags att plocka fram pimpelstickan och se om det var något prickigt 
odjur hemma. 
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Med dottern och farfar på skotern så satt jag på kälken och led i den guppiga terrängen med 
en motorisborr mellan benen. 

Några snabba pimpeltag vid iskanten av mig gav ingen fisk. 

Dottern tog över spöt och lekte en fäktarlek som nog fått systrarna Kallur att verka stå still 
under sina lopp jämfört med pimpeln under isen. Om det var någon firre som ville ha tag på 
maggoten så skall de iaf ha fått kämpa, vilket de nu inte verkade göra tillräckligt för ingen 
fisk kom upp på isen. 
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2008-03-16 - Några sanningens ord från livet 

2008Skapad av Robert F 2008-03-17 19:23:26 

Det var en gång en kall morgon i Mars och några förtappade själar hade bestämt sig för att 
kliva upp kl. tidigt så in i helvete även fast det var en söndag. Deras dragning till de randiga 
riddarna under isen hade nästan något sensuellt över sig, bara tanken på de trinda damerna 
gjorde det svårt att få på sig långkalsongerna när de snubblade ut ur sovrummet på morgonen. 

Deras ödesfärd bar av mot syd i en bilkaravan längs de trasiga norrländska vägarna, de vek av 
mot oprövad mark där vägen ringlade sig mellan träd och stubbar i okänd terräng. 
När vägen tog slut så lämnade de sina fordon för att oförtrutet färdas vidare till fots, de var 
män av segt norrländskt virke och inget fick stå i deras väg när det vankades stora randiga 
damer. 

Stegen bar iväg längre och längre in i de mörka skogarna, över myrar och hyggen där skaren 
ömsom bar som brast. Med blodsmak i munnen kunde de äntligen sikta sitt mål mellan träden.  

Sjön! 

 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=72#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=71
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=26
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


När de äntligen klev ut på sjön så kändes ändå deras strapats väl värd den möda de lagt ner för 
att ta sig till denna oas mitt i skogen. 

Blodsmaken i munnen blev än värre när de väl skulle gnaga sig igenom den tjocka isen 
toppad med 5 cm flödvatten, 200 mm svenskt stål gjorde rejäla hål både i kropp och själ. 

Henke sin vana trogen inledde starkt och nu trodde de att lönen för mödan skulle komma med 
besked. 

 

Några snabba minuter efter att första mörten åkt i skakade spöt till och upp kom den första 
rovriddaren. 

 

Nu var det bäddat för en otvivelaktig succe i den norrländska ödemarken, här skulle fler 
randiga damer överlistas och de skulle helst vara så feta som det bara gick. Huvudet snurrade 
och de såg stjärnor bara att tanken på vad som skulle komma. 



 

De ville se stora stjärtar och de ville se större stjärtar, störst kunde inte vara stort nog. 
Långkalsongerna började passa dåligt igen. 

Men då händer det, det som inte skulle hända, den snabba och intensiva starten gav en för 
tidig avgång och dagen var förstörd. 

 

Gäddor! 



 

Smågäddor och ännu mindre gäddor! 

 

Skammen gjorde att man bara ville lägga sig ner i snön och dö. 



 

Då skulle man lugnt kunna tina fram till våren och slippa den mödosamma och sorgsna 
promenaden hem. 
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2008-03-02 - Vilka stora gäddor vi inte fångade idag 

2008Skapad av Robert F 2008-03-04 08:15:20 

Då var man tillbaka på brottsplatsen där man senast bände upp en 8-kilos. Denna gången hade 
det snöat betydligt mer och 4-hjulsdriften fick verkligen jobba för att vi skulle ta oss hela 
vägen ner till sjön när den plogade vägen upphörde. Där funderade jag några sekunder på om 
jag bara skulle fortsätta och köra bilen direkt ut där vi tänkte fiska men med tanke på 
eventuellt flödvatten så skippade jag den idén. 
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Denna gången valde vi en annan plats på sjön och vi hann inte ens få ner sakerna ordentligt 
innan det högg, en gädda slet direkt linan ur händerna på Jonas när han höll på att sänka ner 
betesfisken.  

 

Nåväl, den var ju säkert lite drygt kilot. 



Jag började så smått känna av mina ålderskrämpor nu när man närmar sig 30. Med Henkes 
200 mm borr så gjorde jag mig snabbt 3 hål och kände hur det började dunka i min skalle. Det 
dunkade så hårt att jag fick tunnelseende i takt med dunkandet, hela sjön bara snurrade en 
stund. 
Jaja, jag satte snabbt ut även mina doningar med diverse illaluktande fiskar som varit i och ur 
frysen ett antal gånger. 

När jag satte i mitt tredje spö så såg jag att den andra vippan började dansa disco, och när man 
som jag bara har döda betesfiskar så kan det ju bara betyda en sak. 

Snabbt på plats krokade jag en gädda i trekilosklassen, denna gädda skulle förövrigt visa sig 
vara den enda jag fick under hela dagen. 

Sakerna återgick efter detta till det normala, Jonas plockade fram sitt pimpelspö och drog upp 
sin andra art för dagen. 

 

Den fick korparna ta hand om. 

Efter ytterligare ett tag när vi börjat frysa och gick in i skogen och samlade lite ved för en 
redig brasa så stod en av Jonas vippor och svajjade när jag snubblade ut på isen med famnen 
full av ved. 
Jag skrek och Jonas sprang! 



 

När vi samlades runt hans spö så fällde ytterligare ett av hans spön och jag sprang dit och höll 
ordning. 
Den första gäddan kom upp men den andra klev av, då fick Jonas ytterligare ett fäll på ett av 
sina spön. Jag behöver förövrigt inte berätta hur stilla mina och Henkes spön var. 

 



Det sista fället var bara en liten slips men det första var en riktigt grov gädda som tyvärr bara 
var 86 cm lång men vägde drygt 5 kg. Själv brukar man ju ibland dra metersgäddor i samma 
vikt..... 

När Jonas trasslade iordning sina spön igen så gick jag och Henke på en promenad. 

 

Vid bäckens utlopp ur sjön så hittade vi färska spår av Utter, det var första gången jag sett 
detta när vi varit ute och fiskat. 

 

Inte lätt att fota dem i den vita snön, jag fick dra rejält i inställningarna för bilden för att få 
dem att synas. 



Bäcken var helt öppen och det syntes spår av både Utter, Mink och Hare där + att en räv hade 
jagat en hare över sjön så det sprutat harkulor lite varstans. 

 

Under vår promenad så lyckades Jonas bränna en finare gädda i hålet, det var ju lite skit. 

Henke hade uppfunnit en ny skum rigg och denna verkade passa smågäddorna som handen i 
handsken. 

 

Godispapper på linan bör man kanske undvika om man vill få sig nån större gädda. 



 

Vippan fällde och Henke gjorde mothugg efter mothugg men fick bara upp sin sargade Stäm. 

 



 

Tillslut så sänkte han istället ner en liten mört fäst i en enkelkrok på pimpelspöt och det tog 
inte många minuter innan den hungriga gäddan var framme igen. 

 

Efter mothugget så lät det bara plink och var den kroken ett minne blott. 

Efter 11é försöket så fastnade gäddan tillslut på den större Stämen och kom upp. 

Gäddan fick bli motiv för några bilden. 



 

 

Dagen kan summeras med att det var tidvis en väldans massa ryckande i spöna, ja eller inte i 
mina spön men i Henke´s och Jonas. 
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2008-02-17 - 8+ idag också månne? 

2008Skapad av Robert F 2008-02-17 20:19:49 

Efter de senaste 2 succeturerna efter gädda så måste man ju försöka hålla uppe ångan, skulle 
det bli en 8+ idag också? 

Dagens tur där även familjerna fick följa med gick till en helt ny sjö. Ett riktigt skogsträsk där 
vi fick åka efter kringliga vägar, traska efter skoterspår täckta av samiska russin(renbajs) och 
sen äntligen snubbla ut på sjön där skaren ömsom bar som brast. 
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En eld är ju viktigt för trivsamheten och gärna några grillkorvar också. I bakgrunden syns 
Magnus son Oskar som laddar upp inför ett brant race på Boben nerför backen. 

Men trots allt så var det väl ändå fisket som lockade mest när vi begav oss ut? 

Magnus hade investerat i en ny bensindriven 250 mm snurra så nu vore det väl ändå fan om 
man inte skulle få upp eventuell fångst.  

 

På shoppinglistan efter denna fisketur är ett durkslag som kan användas som isskopa, det är 
väldigt mycket ösande med en liten skopa i ett 250 mm hål. 

PANG! sa det och vi sprang iväg som en flock skrämda gaseller till det bortersta 

hålet(givetvis ) där Magnus snabbt slet upp den mörkaste gädda jag någonsin sett. 



 

Dessutom så hade den en väldigt stor stjärtfena för sin storlek. 

 

Men detta var ju inte den mörkaste fisken vi skulle få se idag. Magnus lyckades fånga ännu ett 
skogstroll innan dagen var slut. 



 

Detta är definitivt den mörkaste gäddan jag sett. 

 

Och givetvis så hade även den en rejäl paddel därbak. Konstig sjö detta.... 



 

Ann-Louise och Linn var på en skidtur tvärs över sjön men Linn blev lite sömnig på vägen 

tillbaka.  

Då var det dags att avbryta för dagen och åka hem. 

Facit: Noll gäddor till mig..... 
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Klockan 04:30 ringde väckarklockan, eller den borde ha ringt iaf. om jag mitt klantarsel hade 
mäktat med att ställa in den rätt. Jaja, eftersom jag var så inställd på fiske så vaknade jag ändå 
bara 3 minuter efter utsatt tid. Är det något viktigt som gäller så brukar som kroppen ställa in 
sin egen biologiska klocka. Med viktiga saker så menas väsentliga saker som barnfödslar och 
gäddfiske. 
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Snabb frukost och fixande av matlåda med vällingpaus för dottern, sedan raskt ut och börja 
plocka fram sakerna. Även grannens hund var ute på en snabb runda på gården, och eftersom 
den är klok och gammal så visste den att om någon annan varelse är ute denna tiden på en 
söndag så är det en skummis och bäst att skälla ut densamma(mig). 

Kl. 05:30 så sladdar en Volvo 240 in framför mitt hus med ett bredställ och bakhjulsspinn. 
Rödingens senaste inköp packades snabbt full med illaluktande agnfiskar, fiskesaker samt de 
viktiga kameraprylarna. 

Efter en blixtsnabb körning efter E4án söderut så anlände vi till vårt mål för dagen. 
Fortfarande kolsvart ute, blåsigt och svinkallt packade vi raskt ut grejjorna och travade ut på 
isen. 

Isen knakade oroväckande när vi gick på den fast den var flera dm tjock, det blev stora 
sprickor och small så man med säkerhet blev vaken. 

Som vanligt så ödslades ingen tid på oväsentliga prylar utan grejjorna skulle ner i vattnet och 
det fort. 
Jag själv som var tillfälligt handskadad fick hyra in mina fiskekompisar som personliga 
borrare i utbyte mot kakor och andra tjänster. 

 

Är det mörkt så är det mörkt! 



 

Magnus ploppar ner dagens första stäm ner till de gröna gurkornas värld. 

Och i vanlig ordning under mina fisketurer med Magnus så är det även han som tar den första 
fisken, vilken nu förövrigt var dagens minsta fisk. 

 

I vanlig ordning så skickas den snabbt tillbaka till sina släktingar. 



 

Nästa gång så var det Henkes tur att höra ett litet ping-e-ling. 

 

Mothugget satt där det skulle men sen blev det bara ensamheten kvar. 



 

- Perkele! 

Eftersom en av oss 3 som var ute, han vill förövrigt vara anonym, var lite bakis idag och 
somnade på isen så spelade jag och Magnus honom ett litet spratt. 

 



Jag laddade upp med kameran och Magnus daskade till hans pingla och upp flög han som en 

raket.  

För att jämna ut ställningen så borde det ju alltså vara min tur att få känna på en fisk. Det 
tyckte iaf. jag och vips så lät det knaaaarrrrrrrrrrrrrrrrr.......... från min ena rulle.  
Med ett graciöst leopardsprång var jag raskt på plats och ryckte spöt ur min skabbiga 
spöhållare. Knnnnaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr............. fortsatte rullen till minst 20 meter lina löpt ut. 
Jag mös och skakade tänder på samma gång när jag barhänt fattade mitt spö och drog åt 
bromsen för ett distinkt mothugg. 

Pang! Där satt den! 

Fighten var igång och jag var gladare än gladast samtidigt som mina händer var kallare än 
kallast. 

 

Min fight blev lång och genom hålet kunde vi se ett stort huvud titta fram ibland innan den 
drog iväg i ytterligare någon rusning.  
Rätt vad det är så slänger Magnus ner kameran och springer iväg till ett av sina angeldon, 
några sekunder senare håller han upp en fin gädda i luften och kommer springande med den. 

Min fight fortsätter en stund till innan jag lyckas lirka upp skallen genom hålet och Henke får 
tag om den. 

Dagens dubbelhugg! 



 

Magnus med den övre gäddan på 5,7 kg. 

 

Och sen jag med den undre gäddan på 8,14 kg och 107 cm. 



 

Rätt bra för att vara årets första gädda?  

Jag tar vid där jag avslutade förra årets gäddfiske med en på 8,3 och sätter ett högt mål för 
detta år. 

Vad hände då sen? Förutom att den anonyma personen fortsatte sova alltså? 

 

Jo, jag fick en 4-kilos som åkte ner i plurret snabbt igen. 



 

Den anonyma personen Henke vaknade upp igen och drog i ett mothugg. 

 

Gäddan rusade iväg, Henke vevade medan Rödingen satte sig i position för Parterr-underläge. 



 

Gäddan simmade upp genom hålet mot Magnus hand, han stoppade först in den i fel hål och 
blev biten, sen greppade han tag om gurkan och slängde den raskt upp på mattan där han satte 
sig grensle över den. 

 



Där fortsatte han att våldföra sig med sitt stora verktyg i munnen på den. Med verktyget så 
kände han av en stor böld som inte var av denna världen. Denna madammen ville man ju inte 
vänslas med mera så vi klubbade henne direkt och slängde in henne i skogen, man vet ju inte 
vad man kunde bli smittad av.... 

 

- Ungar, kom för helvete ihåg att borsta tänderna! 

Så, efter att Magnus tvättat av sitt verktyg så återgick allting till det normala för våra 
fisketurer. En evig väntan...... 

Jag fördrev tiden med att ta några bilder, Mange stekte palt och Henke hämtade lite granris i 
skogen och fortsatte sova. 

 

Jag kallar den.....ensamheten..... 



 

Mitt turspö i mitt turhål. 3 gäddor har det fångat varav 2 st över 8 kg.  
My precious......... 

 

Jag älgade i vanlig ordning iväg över halva sjön i jakten på det perfekta ljuset. 

 

Mange hållet ställningarna på Base Camp medan Henke sover någonstans bland 
förnödenheterna. 

Men så händer det! Dagens sista händelse! Magnus fångar en abborre! 



 

Mitt favoritmotiv! Dagen var räddad! Nu hade jag något att sysselsätta mig med de sista 3 
timmarna som vi inte fick något alls på våra gäddpåkar. 

 

Nya vinklar varje gång.... 



 

Nya taggar..... 

 

Jag avslutade med att ta den bakifrån. 
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2008-01-08 - Nu blev det lite bättre 

2008Skapad av Robert F 2008-01-09 08:22:04 

Ok, nu börjar det kännas lite bättre iaf. Iaf. några fler fiskar ville simma åt mitt håll under 
dagens lakpass och förnedringen blev inte helt total. 

Denna kvällen blev vi rätt många på Sävaråns is, närmare bestämt 7 personer om jag räknade 
rätt i snöandet. Förhoppningsvis glömdes ingen kvar där nere bland lakarna. 
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Snöandet hade gjort att ån flödade över en del och lakarna var inte alls lika bra på taget, för 

vissa personer , som de var i lördags. 

 

Det som ser ut som en suddig disktrasa i rött är Åke som drar i ett mothugg på en lake. Han 
kunde inte låta mig fota klart med 8 sekunders slutartid utan var tvungen att dansa lite i glädje 
över att äntligen ha fått årets första fisk. 

 

Åke & Håkan i en lite mer stilla bild enbart ryckande i sina spön. 



 

Och Stefan satt mest stilla och var nervös över att han inte skulle hinna fiska klart innan Lina 
skulle föda. 

• Kommentarer(0)http://fiskebloggen.rubbaderobert.se/#post67 
• Share 

2008-01-05 - Årets första förnedring! 

2008Skapad av Robert F 2008-01-05 23:57:27 

Årets första fisketur är ju alltid speciell, skall den månne visa vad det kommer att bli av resten 
av året? 

Jag hoppas att det sistnämnda inte stämmer för då blir det inge kul alls (för mig) under 2008. 

Tillsammans med Rödingen så var det tänkt att vi skulle spendera en lördagskväll med att 
söka efter det bruna guldet i Sävarån. Det var en mycket kall kväll med en ytterst envis 
snålblåst som kylde ned oss in till märgen. När alla andra normala människor korkade av 
första ölen så borrade vi våra första hål och agnade på med illaluktande gammal strömming, 
och när alla normala människor satt förnöjt i soffan efter att ha druckit sin öl så hade Magnus 
redan dragit 14 lakar och vi behöver väl inte precisera vilken rund siffra som kommit upp 
genom mitt hål ännu. 

När Magnus sedan drog sin lake #23 så tittade den första laken upp genom mitt hål också, det 
var förövrigt den minsta och eländigaste laken vi sett under kvällen.  

Efter ytterligare en liten stund så var Magnus uppe i 58 lakar och jag hade fått upp 3 st. Då 
gav jag fan i dumnötandet och plockade fram något annat som jag iaf. behärskar bättre än 
lakfisket, nämligen min fina kamera. 

http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?NewComment&post=67#comment
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Share
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&post=66
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&category=26
http://iloapp.rubbaderobert.se/blog/fiskebloggen?Home&user=1


 

Det bruna guldet är smidigare än den mest vältränade kinesiska elitgymnast. 

 

Men ser man på, Mange drar ytterligare en fin lake.  



 

Så ser det ut, det marmorerade bruna guldet. Man kanske skulle fixa sig en ny turfiskejacka? 
Dock så är det väl risk att man blir uppäten av måsar eller minkar på vägen ner till vattnet... 

 

 

En stilstudie av lakkungen. Alltid på vakt, alltid på helspänn, alltid med fickan full av agn. 



Som en summering av kvällen, eller kväll och kväll, vi fiskade väl i just över 2 timmar 
effektivt.  
Magnus a.k.a. Rödingen - Ca. 75 lakar 
Robert a.k.a. Rubbad - Exakt 5 lakar 
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