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1. Projektets bakgrund
Östersjölaxens och forskningens status
Som fiskeguide i företrädesvis Mörrumsån under 2004-2016 samt som anställd på Mörrums
Kronolaxfiske under 2016-2018, har jag kunnat följa östersjölaxens hälsostatus på nära håll, specifikt
mörrumsbeståndets. Med anledning av den ökade sjuklighet och dödlighet som utbröt på nytt
hösten 2013 har jag, där det medgetts, försökt att på olika sätt lyfta denna komplexa fråga både
internt på Kronolaxfisket men också utåt mot media och myndigheter.
Som exempel på detta kan nämnas att jag under tiden på Mörrums Kronolaxfiske gjorde en
sammanställning av de åtgärder man vidtagit internt under åren 2013-2017. Vi beslöt också då att gå
ut med dessa uppgifter på ett annat sätt än man först valt att göra i hopp om att bekymren med
laxens försämrade hälsa skulle blåsa över och i rädsla för ett vikande kundklientel. I januari 2017
kunde vi bjuda in landets expertis och centrala myndigheter att samtala kring sjuklighetens
övervakning, utbredning, allvar, dess konsekvensers eventuella irreversibilitet och möjliga orsaker.
Mötets mening då var att oklarheter rådde kring vilka orsaker som var de eller den primära.
Åtminstone tre spår lyftes som mest sannolika: Från Statens Veterinärmedicinska Anstalt hävdades
med stor bestämdhet att det var fråga om ett nytt virus på laxen, Göteborgs Universitet lyfte frågan
om nya eller högre halter av ackumulerade miljögifter i fisken och Stockholms Universitet hävdade
att det länge varit känt att laxen lider brist på vitamin B1, tiamin.
Under hösten 2017 blev jag kontaktad av havsmiljöinstitutet som ville veta om det kunde ligga något
i den tiaminbristforskning som var genomförd vid Stockholms Universitet, publicerad och godkänd av
forskarsamhället. Frågan framställdes som om den vore en demokratisk sak, snarare än en
kunskapsmässig eller vetenskaplig. Forskarna vid Stockholms Universitet fick samma år audiens hos
miljödepartementet för att där framlägga sina resultat och visa på vikten av att orsakerna till
tiaminbristen snarast stöttas av stat och samhälle. Till svar fick man att inget kunde göras innan en
starkare allmän opinion för denna forskning skapats eller vuxit till.
Till projektets bakgrund hör också att jag undervisat i bland annat filosofi och sportfiske på
gymnasiet. När jag slutade detta värv på grund av en förfrågan att driva ett fisketurismprojekt i
nordöstra Skåne 2011, hade jag länge närt en dröm om att få skriva. Det kändes också synd att kasta
bort mina filosofikunskaper som ibland är svårare att använda i annat yrkesliv. 2010 påbörjade jag en
artikel om hur lite vi vet om varför laxen hugger flugan när vi sportfiskar. Textmassan växte över
gränserna för en artikel och jag såg att detta skulle kunna bli till det bokskrivande jag hoppats på.
När bokplanerna sammanföll med laxens ökade sjuklighet, forskning som nekades medel och ett
departement som bad om en ökad opinion var det många delar som föll på plats för att göra en
satsning på att färdigställa boken och ge ut den till förmån för just forskningen på östersjölaxen.
Under optimala omständigheter skulle jag kunna öka intresset för boken, folkbilda lite om filosofiska
och etiska perspektiv på fiske och miljö samt kunna stärka den efterfrågade opinionen för
tiaminforskningens fortsättning.

Färdigställandet av boken
Under 2010-2016 skrev jag bokens första tre kapitel – tre filosofiska essäer om mötet mellan fiskare
och natur och hur vi fungerar under fisket efter lax med fluga. Det blev oftast fråga om lov- och
semesterdagar för att hitta tid till denna första del av bokens tillblivelse. När jag under 2017
bestämde mig för att så snart som möjligt färdigställa och ge ut boken tog jag även obetald
tjänstledighet under motsvarande tre månaders tid.
Under sensommaren 2018 var all text färdig, men behövde också förpackas på ett snyggt sätt om det
skulle bli en bok. Stipendiet jag tacksamt erhållit från Göte Borgströms stiftelse för vatten- och
fiskevård har betalat hela kostnaden jag haft för layout och sättning av bokens design och innehåll.
Det räckte dessutom till en liten del av tryckkostnaderna. Med layout har jag haft god samverkan
med Pernillas Grafiska i Mörrum (se bilagor, fakturor från Pernillas Grafiska och Tryckeriet Vulkan).
Jag var länge osäker på om jag kunde och borde bekosta trycket av boken på egen hand. Efter några
hastiga försök att hitta sponsorer eller fonder för trycket beslöt jag ändå att satsa ur egen ficka.
Diverse avvägningar gjorde att det blev fråga om 1600 exemplar – förhoppningen är att boken säljer
slut inom en sexårsperiod och att så många som möjligt säljs fram till och med 2020 då insamlingen
till forskningen pågår.

Ur BLT 12 september 2018.
Märk väl att här står om stipendiet från Göte Borgströms stiftelse.

Jag vill vara tydlig här med att utan stipendium och stöd från Göte Borgströms stiftelse är det osäkert
om det alls blivit någon färdig bok – det vill jag återigen rikta ett varmt tack till stiftelsen för!
Strax före julhelgen 2018 kom boken från tryckeriet med just den känsla av exklusivitet och lockande
fiskemystik som var tanken. Inledningsvis har boken inte sålts genom gängse kanaler, d v s
onlinebutikerna CD.on, Bokus och liknande för att intäkterna på varje såld bok ska vara så hög som
möjligt och för att det på så vis ska bli en så stor summa över till forskningen som möjligt.

Under första halvåret såldes boken för 399kr/styck. Tillverkningskostnaden uppgick till ca 80kr/styck
och försäljningskostnaden har varierat mellan 50-100kr/styck beroende på om boken sålts i butik
eller via den egna hemsidan. Vid detta försäljningspris har varje såld bok genererat ca 50-70kr/styck
till forskningen efter skatt i min enskilda firma.

2. Projektets resultat
Om boken LAXLYCKA
Boken omfattar totalt 214 sidor och är indelad i två ungefär lika stora delar. Del 1 ”Essäer” utgörs av
tre någorlunda stringenta men också lite humoristiska kapitel om olika komponenter i laxflugfisket,
alla viktiga för vår passionerade inställning till det: Sanningar om laxhugget, fiskelyckans natur och
om vi kan göra oss till ett med älven genom ett intuitivt förhållningssätt. Alla tre kapitlen bygger
delvis på både äldre och moderna filosofer för att nå utvecklade svar på de frågor som ställs.
Bokens andra del, ”Prosa”, är också indelat i tre kapitel. Det första är ett fördjupat resonemang om
olika etiska perspektiv på fisken och vår möjlighet att tillämpa catch and release. De båda sista
kapitlen utgör tillsammans en kortroman om det yngre paret Clara och Johnny som fiskar lax
tillsammans, funderar över hur deras eget liv bidrar till ohållbara effekter för natur och miljö samt
vad passioner egentligen är – gör de oss fria eller ofria?
Sammantaget finns en röd tråd genom boken i det att de filosofiska och existentiella frågorna
genomsyrar resonemangen mer eller mindre explicit. Alla frågor och analyser relaterar på ett eller
annat sätt till just det passionerade inslaget i laxflugfiskarens förhållningssätt.

Försäljning, insamling och överlämning till forskningen
Försäljningen startade med ett bokutgivnings-/releaseevent på Mörrums Kronolaxfiske den 14
december 2018. Eventet marknadsfördes via egen hemsida, Facebook och affischering i Mörrum och
Karlshamn. Kvällen inleddes med min föreläsning om dels bokens innehåll, dels om laxens status och
tiaminforskningens svårigheter. Efter föredraget såldes de första femtio böckerna där Kronolaxfisket
dessutom gick in och sponsrade varje såld bok med 50kr/styck. Efteråt spelade kvartetten
Fishermans Friends där jag själv ingår som sångare – en bra helkväll på restaurang Kronolaxen med i
det närmaste fullsatt salong!

Affisch som användes inför utgivningsevent.

Under våren har försäljningen av boken fortsatt via den egna hemsidan (www.laxlyckan.se) och i
samband med föredrag (se bilaga) om både boken och laxens hälsa. Turnén har sett ut som följer:
- 23/3 Premiärdagen på Mörrums Kronolaxfiske (föreläsning tillsammans med Stellan Hamrin,
tidigare ämnesråd vid Miljödepartementet och ny spelning med Fishermans Friends).
- 29-31/3 Sportfiskemässan, Elmia, Jönköping

- 2/4 Föredrag vid Jämshögs Folkhögskola
- 23/4 Litorina Folkhögskola
- 10/5 Bok o Hav-festivalen i Karlskrona (Deltog under fredagens program: bokohav.se).
Under våren har de 400 första böckerna sålts, vilket gjorde att undertecknad i sitt nuvarande värv
som koordinator för föreningen Blekinge Arkipelag (Sveriges första biosfärområde med fokus på
östersjöfrågor, utsett av UNESCO 2011), kunde överräcka 20 000kr till professor Lennart Balk vid vår
informationsdag om tiaminbrist på Eriksberg Vilt & Natur den 7 maj 2019. (Beloppet motsvarar
ungefärligt den hittills gjorda försäljningen och kommer så småningom att säkerställas med revisors
hjälp).

Inbjudan till informationsmötet

Ur BLT 9 maj 2019

Lennart Balk tog emot pengarna symboliskt, redan innan mötet fanns en överenskommelse om att
just denna överlämning gör störst nytta om den kommer dokumentärfilmare Hans Östbom till del.
Östbom har under flera års tid följt tiaminforskningens arbete och resultat och har dessutom spelat
in hur fiskar, fåglar och däggdjur drabbats av tiaminbrist. Han har ett kontrakt med SVT att filmen ska
sändas då den färdigställts och det är svårt att se hur någon konkret insats skulle vara mer värdefull
än en sådan informationsspridning. Högst sannolikt kommer en sådan film att bygga opinion kring
problemen med tiaminbrist och att tiaminforskningen ännu inte erhållit samhällets stöd för att ta
reda på orsakerna. Att Östbom tar emot pengarna känns helt enkelt mycket värdefullt och angeläget.
Boken finns idag, förutom på hemsidan, att köpa på Mörrums Kronolaxfiske, Restaurang Kronolaxen
och Fiskeshopen i Mörrum. Den finns även på Emåns gårdsbutik, Lundins bokhandel i Karlshamn, på
Bokia i Boden samt på Flyfishing Masters i Malmö. Den är också inköpt till biblioteken i Karlshamn
och Umeå, eventuellt fler som inte kommit undertecknad till kännedom. Bokens pris är nu, sedan i
april 2019, 299kr/styck.

Boken, dess innehåll och syfte har uppmärksammats av flera fiskemagasin. Först ut var Flugfiske i
Norden Nr 1 2019, som publicerade delar av bokens kapitel om laxlycka och valda bilder ur boken,
totalt tre uppslag, d v s hela 6 sidor. Fiskejournalen (Ove Haugen) har skrivit en recension av boken
(ej utgiven ännu) liksom Sportfiskarnas eget magasin Svenskt Fiske. Fiskejournalen skrev dessutom på
sin websida (fiskejournalen.se) efter tiaminmötet på Eriksberg 7 maj. En blänkare om boken har
gjorts i danska FlueFisker.

Artikel om boken och kapitlet Laxlycka i FiN Nr 1 2019.

Projektets framtid
Projektet att ge ut boken LAXLYCKA till förmån för forskning på östersjölaxen kommer att fortgå
under hela 2020. Boken kommer att säljas på liknande sätt som nu, möjligen via fler ombud och
bokhandlare. Eventuellt blir även de stora webbokhandlarna också försäljningsställen på sikt.
Ytterligare några föredrag är inbokade under vår och höst 2019:
31/5 Mörrums Kronolaxfiske
2/10 Föreningen Norden i Karlshamn
16/10 Naturum Blekinge, Ronneby
I övrigt kan man hoppas på att fler uppmärksammar boken och att de som redan läst den
rekommenderar den för nya potentiella läsare. Huruvida boken kan bli en modern klassiker i

laxfiskarsverige får framtiden utvisa. Det är en kittlande tanke och möjlig utveckling av projektet att
boken skulle kunna vara lämpad även för översättning och den utländska marknaden.

Några samlade kommentarer från kända och mindre kända läsare, Laxlyckans hemsida.

Slutord
Att ha fått skriva boken LAXLYCKA har varit en stor glädje oavsett hur den framtida efterfrågan på
boken ser ut. Att ha fått så varm och välriktad respons som i citaten ovan har också varit stort på
många sätt. Det kanske bästa med boken och resultatet av bokutgivningen är dock att ha fått bidra
med något nytt perspektiv på östersjölaxens framtid och tiaminforskningens opinion. Att överräcka
pengarna till forskarna är en viktig del, men den större effekten måste vara den signal och den
utmaning till samhället som utgår från en handling som denna.
Förhoppningsvis har boken också skapat ytterligare intresse för laxflugfiskets sköna konst, brutit lite i
gängse storfiskarnormer och på så vis välkomnat ytterligare några anhängare av denna naturnära
livsstil och filosofi.
Saknas något efterfrågat i denna framställning, vänligen be om kompletteringar.

Mattias Holmquist
Laxlyckan
070-63 22 545

Bilaga 1: Projektets kostnader. Faktura för layout och design, Pernillas Grafiska, Mörrum.

Bilaga 2: Projektets kostnader. Faktura för boktryck, Vulkan.

Bilaga 3: Presentation gjord vid föredrag om boken LAXLYCKA och östersjölaxens hälsostatus.
(Skickas separat via mail) (Pdf-format).

