Besor, blänkare och fiskelycka
- Ett statement från Laxlyckan

Av: Mattias Holmquist & Stefan Karlsson

Här skriver vi lite om fiskeprestige och normer kring stora och små fiskar, nystigna blanka
och utlekta färgade. Prestige och normer som vi kanske alla ibland låter oss narras av.
Eller?
Häromdagen tog jag och min vän Stefan en fisketur på Härnäs, den näst längst uppströms belägna av
Mörrumsåns fiskesträckor. Det var en alldeles fantastisk vårdag med knappa 10 grader i luften och
drygt 4 grader i vattnet. Luften bar dofter från skogen och markerna, vitsipporna blommade och man
fick tillfälle att säga hej till kungsfiskaren, storskraken och knipan på nära håll igen. En av den här
sträckans stora förtjänster är just dess storslagna natur. Den har en häftig geologi där den rinner
fram i en sprickdal med höga branter mot ån och där finns flera rödlistade arter av både flora och
fauna.
Jag var faktiskt här och fiskade på premiärdagen för bara en vecka sedan, en ganska gråkall dag som
lite oväntat blev fisklös. De sista två årens försäsonger (mars-april) har inte varit riktigt vad de brukar.
Under de föregående höstarna har nämligen en hel del fisk dött av svampangrepp och andra
åkommor, förmodligen orsakat av ett nedsatt immunförsvar, vilket i sin tur troligen hänger samman
med tillståndet i Östersjön. En del forskare pratar om en ”cocktail-effekt” och syftar då på
blandningen av plastpartiklar från sopor, båtbottengifter, läkemedelsläckage, dumpade kemiska
stridsmedel, övergödning från industri, skogs- och jordbruk, storskaligt trålfiske (som river sönder
bottenstrukturerna) och obalans i ekosystemen på grund av överfiske av toppredatorer, framförallt
torsk. Den här vedervärdiga mixen kan också vara en bidragande orsak till den B-vitaminbrist som
kanske mest av allt tros ligga bakom östersjölaxens nedsatta motståndskraft.
Förutom att det är mindre fisk än vanligt i ån berodde kanske de uteblivna premiärhuggen också till
viss del på att det gick drygt 50 m3/s, vilket inte är ovanligt för årstiden, men ändå något som gör
flera stånd- och huggplatser rejält svårtillgängliga på den här sträckan. Både för kast och vadning.
Dessutom lyckades jag strax efter lunch knäcka mitt kära fiskespö! Ett LOOP Opti 13’2” #9 som jag
haft i åtta säsonger och fiskat med i fyra länder, dragit mitt livs mörrumsöringar med under både vår
och höst, släpat runt utmed Kurkkio vid Lainioälven och landat springers med vid River Dee i
Skottland. Nu var det irreparabelt och det var inget annat än en katastrof. Fiskelusten försvann med
spöbrottet och det blev inget mer premiärfiske.
Den där kastkanonen fick också följa med till norska laxfiskepremiären i Gaula i fjol och det kändes
som om det skulle bli ett ypperligt tillfälle att också få drilla en personbästa, drömskt grov atlantlax
med favoritspöet. Både vattenföringen och storlaxen svek dock och trots att ett rutinerat gäng med
danska, norska och svenska fiskare låg i dag och natt i en veckas tid fick vi åka hem med bara någon
enstaka kontakt. Hösten hemma vid Mörrumsån förlöpte sedan som den brukar för en guide, det vill
säga med många gäster och många dagar vid vattnet, men bara någon enstaka fiskedag för egen
räkning.

När jag och Stefan åkte till Härnäs för att fiska häromdagen var det alltså ungefär ett år sedan
senaste tvåhandsdrillen ägde rum för min del. De som fiskat ett tag vet att det kan gå troll i det egna
fisket. Händer det inget under för lång tid kan man få diverse psykiska besvär som leder till att man
fiskar som en dåre, utan att lita på sina egna erfarenheter. Självtvivlet får en att hitta på dumheter
och trix som bara leder in till återvändsgränder.
Detta var alltså omständigheterna när vi valde fiskeplats på Härnäs. Sugna på att komma ut i vårsolen
och den genuina vildmarken, längtansfulla efter ett hugg och en drill och nyfikna på om det skulle gå
att bemästra det höga vattenståndet och överlista en av de relativt få kvarvarande fiskarna.
Dessutom var det ju påskhelg och då är det oftast ett högre fisketryck nere i Mörrum eftersom
många är lediga och där man på de nedersta delarna (4-5 km) har chans att fånga en tillfälligt
uppvandrad havsöring. De där feta stålblanka krutpaketen, ”blänkarna”, kan verkligen vara värda att
leta fiskeutrymme för, men ibland uppskattar vi också friheten att kunna fiska vilken pool och plats
man vill utan att behöva vänta på andra fiskare – blänkare eller inte.
När vi parkerat på södra delen av Härnäs och tacklat upp gick Stefan uppströms och jag nedströms.
Så sent som för ett par år sedan upptäckte vi några nya ståndplatser för vårfisk utanför en ö som i
resonliga vattenmängder är relativt lätt att nå genom vadning. Den ligger för övrigt nära den gamla
kvarnen, Angölsmåla benstamp, där min farmor tvangs bo och jobba i yngre tonåren. Trots årets
höga vattenflöde gick det faktiskt ganska bra att ta sig ut på ön. En gren fick serva som tillfällig
vadarstav vilket annars brukar kännas överflödigt.
Jag började fiska på insidan av ön där det tidigare hänt att vi lyckats landa smålax under högvatten.
Ska man alls lyckas med fisket så här års är det som bekant tunga linor och tafsar som gäller. Fisken
står nära botten och är oftast ovillig att stiga för att ta flugan. Även om det är effektivt blir det alltid
ett antal bottennapp och förlorade flugor och så gick det här också, tre-fyra kast och sen fast i ett
dött träd som sjunkit och blivit rena flugfällan. Flugbyte och platsbyte.
På utsidan av ön var det grundare än jag kunde minnas och till en början ganska behaglig vadning,
men så fort flugan drog genom den fina strömkanten så var det bottenkänning. Jag fick korta in linan,
kasta mer snett nedströms och menda mindre för att få flugan att fiska på rätt djup när den svepte
över de förmodade ståndplatserna. Sen kom dyn under fötterna och jag mindes nog ganska bra
egentligen hur det var med djupet på den där platsen. Jag vadade tills vattnet nådde bröstbenet och
fram till dess hade jag väntat på det stora hugget. Det hade känts bra, men nu tänkte jag först att det
nog var en ännu sämre försäsong i år än i fjol, sen tänkte jag på helt andra saker än fiske och då kom
hugget!
Jag pratade högt för mig själv: Härligt! Tack för att jag får vara med om detta igen! Sitt nu kvar på
kroken firren lilla så jag kan få se dig och ta en bild på dig också! När det var landningsdags upptäckte
jag att jag lämnat kameran kvar i bilen och som en skänk från ovan dök Stefan upp just då. Jag
vadade tillbaka till ”fastlandet” med fisken på kroken och Stefan fick ta några snabba innan
återutsättning. Det var en lax! En riktigt slipsig besa (en mager utlekt laxhona) på knappa metern som
var otroligt kul att se. Under hela fjolårets försäsong landade varken vi själva eller någon av våra
gäster en enda besa, vilket är ovanligt för säsongen och ett oroande tecken. Därför blev vi båda
upprymda över att det var just en besa som bjudit upp till kamp i vårsolen, en fight snudd på så god
som en blänkares i det höga vattnet, allt övervakat av farmors blida ande.

Vi fiskade igenom några pooler till, Stefan missade en öring som gick upp och tog hans fluga direkt
efter den landat på vattnet – definitivt en fisk med sprittande vårkänslor i kroppen. Vi käkade lunch
och fortsatte sen genom sträckans fina flugpooler. Framåt kvällen kom ett väderomslag med all
önskvärd tydlighet. Solen gick i moln, nordan blåste kraftiga byar som fick fart över ån och några
hagelkorn pepprade ytan med ljudliga plupp. Jag hade lagt ut ett kast i poolen vi kallar för Hägern
och Stefan stod jämte mig och funderade på var han skulle lägga sina nästa. Vi pratade om när vi
fiskat den där poolen senast och jag kom på att jag varit där med gäster varje år, men inte själv fiskat
där under våren sedan 2008. Det kändes som en ynnest att vara tillbaka för lite eget fiske utan en
enda annan fiskare inom synhåll.
Här brukade jag på vinst och förlust låta flugan dra in i strömkanten och hänga länge bakom en sten.
För det mesta blev det botten men ibland en fisk och just vid det här tillfället blev det bottenkänning,
fast botten rörde bra på sig, kanske 25 meter nedströms i ett enda rusande rullsus. Glädjeropet
ekade lite mot den branta åsidan mittemot och Stefan var snabbt där med kameran. En
havsöringshanne blev det denna gången. På vägen tillbaka till bilen gladde vi oss åt dagens fiske och
åt det nytända hoppet fisket gett inför våra kommande inbokade aprilguidningar. Redan dagen därpå
skulle vi ha den första.
Under kvällen bloggade Stefan om våra upplevelser med några av bilderna. Och under morgonen
kom tre ovanliga kommentarer på bloggen. Enligt den första, (som redan någon timme senare hade
censurerat bort sig själv) måste det vara ”kris i Mörrum om guider gläds åt en besa” och ”…som om
det skulle vara någon bedrift”. Nummer två undrade varför vi tog kort på slipsar och nummer tre
nöjde sig med att länka till en skrift om skillnaden på blanka och utlekta fiskar, med tillägget att man
där det går ska ta chansen att informera om detta.
Det här tyckte både jag och Stefan var otroligt intressant. Vi har ju bloggat om besor, ragor och
utlekta fiskar i åtminstone 7-8 år. Först på hemsidan, sedan via vanlig blogg och sista åren på
facebook, men vi har aldrig fått en enda kommentar på detta annat än från de gäster vi bloggat om.
Utan att ta i kan man säga att vår guide- och kursverksamhet (Laxlyckan) till ca 50% bygger på marsoch aprilfisket och att det faktiskt finns utlekta fiskar att fiska på. Tittar man på besöksstatistiken för
hela Mörrums Kronolaxfiske ser det snarlikt ut, lite beroende dock på hur det blir med uppgången av
blank lax i maj. Det innebär att åtminstone ett par tusen av de årliga besöken vid ån bygger på en
fiskelycka som baseras på fångsten eller bara möjligheten till fångst av utlekt fisk. Besor, slipsar och
ragor.
Fiskelyckan är till sin natur väldigt relativ. Det betyder att en mängd variabler styr vad som behöver
hända för att vi ska uppleva fiskelycka. Det beror på saker utanför oss själva, som till exempel hur
mycket eller lite fisk det finns där man fiskar, hur lätta eller svåra de är att locka till hugg, hur vattnet
ser ut och hur enkelt eller svårt det är att få flugan dit man vill, hur stora och små fiskar det finns på
platsen, m m. För en del beror fiskelyckan också på hur det går för andra fiskare runt omkring. Men
framför allt beror fiskelyckan på inre faktorer, vilka höga eller låga målsättningar och förväntningar
man har på väder, natur, antal medfiskare, fångst och storlek på de fångade fiskarna. En del har till
och med förväntningar på hur långa rusningarna ska vara och hur tung den krokade fisken ska vara,
hur den ska smaka om den tillagas, hur blank eller färgad den ska vara, o s v. Vi har till exempel haft
flera kursdeltagare genom åren som fullständigt fastnat för tvåhands laxfiske med fluga för att de

lyckats kroka sin första lax eller havsöring vid kurstillfället. Om fisken varit en mager utlekt fisk har
inte haft den minsta inverkan på fiskelyckan.
De här inre målsättningarna och förväntningarna är inte alltid medvetna och styrs till stor del av
tidigare erfarenheter, men även av en kultur och de normer som formas kring fisket på en särskild
plats. Att det traditionellt fiskas utlekt fisk i Mörrumsån är sannolikt både en fråga om årstid och
huggvilja hos fisken. När april närmar sig har vi oftast tydliga vårtecken här och folk längtar ut i
naturen, inte minst laxfiskare. Premiärfisket kan mest liknas vid en vårfest för byn och valören på
fångsterna har mindre betydelse även om det alltid är mer prestige i att kroka blänkare än ragor. I
Skottland däremot rynkar ghillien på näsan om ”the fockin’ kelt” emellanåt tar flugan, men där har
man å andra sidan stigande lax redan från första fiskedagen på säsongen. Dessutom är laxen i flera av
de skotska älvarna generellt betydligt mindre än i Mörrum och en utlekt ”kelt” är en liten och klen
tunnis som inte bjuder något särskilt motstånd i drillen.
I de norska älvarna finns heller ingen kultur eller tradition kring fiske på utlekt fisk. De har en lång
vinter som snabbt övergår i sommar och själva premiärfisket där kan kanske betecknas som en
sommarfest på samma sätt som vi gör en vårfest av det i Mörrum. Att starta tidigare är svårt och
ibland kanske farligt i de många oreglerade älvarna där vårflödet kan vara extremt högt och med en
inblandning av isflak, träd och andra föremål som rycks med. Vårfloden bidrar sannolikt med att
spola ut en hel del av den övervintrade fisken. Detta gäller även för flera av våra egna norrlandsälvar.
Tidigare gjordes stora utsättningar av lax i Mörrumsån och när blanklaxen steg i maj var det inte
särskilt svårt att kroka en lax eller två om man låg i ett par dagar. När fisket var som bäst föddes en
slags ”laxsnobbism”. Det enda som gällde var att fånga en stor fet nystigen lax. Besfisket var lite
löjligt att hålla på med och det kan man ju faktiskt förstå. Om man kan välja att vänta några veckor
och veta att man kommer att dra drömfiskar så gör man kanske det. Detsamma gäller nu när
resandet ökat markant och det blivit närmast normalt att om man är laxfiskare så gör man också sina
turer både till Norge och Skottland. Åtminstone om man har råd.
Men när tiderna och möjligheterna förändras för de som inte reser för att fiska utan nöjer sig med
återkommande besök vid sitt hemmavatten så kan också normen förändras. Plötsligt kan det vara
rätt okej att vara nöjd med att drilla även en utlekt fisk. Och i ärlighetens namn, varför skulle det inte
vara det? Visst kan man tröttna på ett klenare motstånd om man allt som oftast kan resa iväg och
hänge sig åt större och starkare fiskar. Men motståndet efter hugget är ju bara en liten del av hela
fiskeupplevelsen. Vi fiskar ju småöringar, röding och harr med lätt utrustning och tycker att det är
tidernas utmaning och fiskelycka, på samma sätt kan man anpassa sitt fiske och sina förväntningar till
besor och utlekta havsöringar. Om man törs förstås, för det är ju tydligt att man kan få utstå en
gliring från de som vet vad verklig laxlycka innebär…
En annan sak som kan vara skönt att känna till för den som gläds åt fiske på utlekt fisk är att det inte
är oetiskt. De fiskar som överlevt leken och står kvar i ån under mars-april är fysiologiskt anpassade
till ålivet, vilket gör dem relativt tåliga mot en korrekt catch & release-procedur. De har inga löst
sittande fjäll som kan lossa i hanteringen och vattentempen under tidig vår gör att syrehalten i
vattnet är så pass hög att fisken snabbt återhämtar sig om den inte drillats onödigt länge. I
Mörrumsån är det dessutom så att de flesta fiskarna som vandrat förbi något av de tre kraftverken
inte hittar tillbaka ut till havet. Det är synd att det är på det viset och det borde verkligen åtgärdas av

kraftbolagen. Så länge det förhåller sig så är det dock ännu svårare att se fisket på dessa individer
som oetiskt. De kommer med stor sannolikhet ändå att dö i kraftverkskanalen.
Så, vad är en ”bedrift” i fiskesammanhang och när får man lov att känna fiskelycka? Tja, vår
ståndpunkt i detta framstår förhoppningsvis tydligt. Så länge fisket inte äventyrar fiskens välmående
eller bryter mot ett regelverk, så kan ju var och en bedriva det fiske de tycker är roligt. En besa är en
besa, men bedriften att fånga den kan vara helt olika från fiskare till fiskare och från tillfälle till
tillfälle. Det finns många blänkare och blanklaxar också som fångats utan någon större bedrift, om nu
själva bedriften, den krävande vägen fram till hugget, är ett mått på vilken glädje fångsten skänker.
Ponoi, Dee, Årgårdselva, Orkla… kommer man rätt är det ibland oförskämt lätt att vara laxfiskare.
Och det kan vara kul ändå. Vill du att fångsten ska föregås av en bedrift kanske du ska sluta
moralisera, skaka av dig fiskeprestigen, släppa fram besfiskaren i dig och sjunga vårens lov vid
Mörrumsån i år? Åtminstone i väntan på det nystigna silvret…
Avslutningsvis några bilder som kanske förtydligar att stor lax eller blank lax inte alltid är detsamma
som större fiskelycka. Hela sammanhanget påverkar fiskelyckan för en laxflugfiskare!
Mycket fiskelycka

Kommentar: Lekfärgad storlax på
enhandsspö i #8, högg på den enda
flugan som kom med på fisketuren. Helt
ensam på sträckan i övre Mörrumsån
och en otroligt fin höstdag. Återutsatt.

Kommentar: Utlekt havsöring i god
kondis, något över normalmåttet.
Fångad på ett favoritställe i
Mörrumsån med jämn botten och fina
omgivningar. Föregicks av ett par
dagars fiskande. Fiskekompisen Martin
var med och delade upplevelsen.

Lite mindre fiskelycka

Kommentar: Första laxen i Årgårdselva.
Nystigen, ca 5 kg. Högg i ett av de
första kasten. Kändes oförtjänt.
Dessutom kröp knotten omkring i
fejset under hela drillen. Tillagad.

Kommentar: Min största lax i
Mörrumsån, 115 cm. Otroligt lam fight
i varmt augustivatten trots ett spö i
#7. Dessutom osäker på om den
klarade återutsättningen. Mycket
ledsamt.

