Inge Edström. Mannen bakom Forsmo-pirken,
Ingepirken och Inges smycken.
av Magnus Eriksson

Här har vi mannen som tillverkat en pirk med
många meriter. Det har tagits både guld, silver,
brons i lag och individuella tävlingar runt om i
landet.
Hur många medaljer som tagits vet inte Inge. Det
har troligen tagits lika många medaljer på andra
pirkar som på de han har tillverkat menar mannen
bakom en av Sveriges bästa pirkar.
Inge Edström föddes den 24 augusti 1943. Han
kommer från Forsmo 1,5 mil norr om Sollefteå.
Han har under sin uppväxt bott på lite olika
ställen i Sverige och flyttade till Västerås som 15åring där han började jobba på Asea.
1966 flyttade Inge till Enköping med hela familjen
och det var då han upptog tävlingsfiske
tillsammans med flera aktiva inom Enköpings
Amatörsfiskeklubb.

Under uppväxten var det inget tävlingsfiske som gällde, utan då ägnade han sig mest åt
fritidsfiske. Inge tog initiativ själv till att börja fiska tillsammans med kompisar. Fiske fanns
på schemat nästan varje dag. Det fiskades bäcköring med en toppvikt på 1,3 kg och lax med en
toppvikt 12,7 kg i Ångermanlandälven då han var tretton till fjorton år gammal.

För ca 40 år sedan började Inge tillverka pirkar.
Under alla dessa år så har han hunnit med att tagit
fram flera olika modeller av pirkar i olika storlekar
och färger. Han har själv finslipat, testat och
tillverkat pirkarna till perfektion.
Det är oerhört många timmar som lagts ner på
pirktillverkningen och det ser man verkligen på
utseendet på pirkarna som är välgjorda från minsta
millimeter.
Det har varit pirkar i olika storlekar. Allt från 33
mm till 93 mm. Vanligt förekommande pirkar är
Forsmo 45, Forsmo 40, Forsmo 33. Sedan har Inge
andra modeller med storlekar 65, 52, 45 som också
är vanliga (utan och med bula). Mest i silver och i
mässing.
De större storlekarna används ofta till gösfiske från
båt på sommaren men har också varit effektiva vid
pimpeltävlingar berättar Inge.
Enligt Inge var det inte helt lätt att få pirkarna precis som man ville ha dem. Det var ”några
timmar jobb” som Inge uttryckte det. Först måste man hitta rätt verktyg och material. Sen var
man tvungen att vänta på att isen skulle lägga sig, så man kunde ut och testa pirken, för att se
att de simmade bra och att fisken hugger rätt.
Att ha en pirk räcker inte. Beroende på var man fiskar bör pirken ha olika egenskaper. Vid
grunt fiske ska pirken skära ut. Vid djupt fiske så bör man undvika en pirk som skär ut
mycket. Kör man stor krok så kan man köra större pirk. Kör man garnkrok så kan man
behöva köra annan typ av pirk än när man kör limkrokar. Limkrokar gör pirken snabbare.

Förutom pirkar har Inge gjort mycket
garnkrokar. Förr fanns inte färgat garn att
köpa och då färgade Inge själv garn i många
olika kulörer. Tidigare gjorde Inge mycket
chenillekrok som idag är mycket populära.
Bakåt i tiden var det inte lika skarpa färger
som idag.
Förutom att göra krok så har han också
gjort egna fiskespön, länkar, indikatorer.
Han slipar även borrskär osv.
Inge har tävlat en hel del själv. Det har blivit många KM- och DM-medaljer. SM-silver i lag
(Östersund) och brons medalj i lag (Sundsvall). För honom har tävlingspimpel betytt
kamratskap och intresse. Det roligaste med tävlingsfiske tycker Inge är när man kommer in
för invägning, och det visar sig att man vägt in tyngst påse och kommit först någon gång. Just
tävlingsgrejen, att försöka bli bäst, att utvecklas inom fisket och testa nya grejer osv.
Motgångarna får man ta med en klackspark och återkomma nästa gång.

Det finns många minnen från hans pimpelkarriär. Speciellt från närområdet, men även större
tävlingar. Han nämner många trevliga tävlingar och klubbar som Stäket, Forellen, Jakobsberg
med flera. Han har också en hel del minnen från lyckade tävlingar från DM, KM osv.
Han nämner också att de brukade dela idéer och erfarenheter med andra. Man hjälptes åt för
att utveckla material, tänk osv.

Enligt Inge är en av de största
profilerna i SM-historien
Bertil Jobaker, som var
lagkapten för svenska
landslaget.
Bertil satt på förbundet. Han
var en eldsjäl i klubben. Han
gav idén om att klubben
skulle börja göra pirkar. På
det viset kom Inge igång.
Det var där idén kom att
börja utveckla
fiskeutrustning.
Bertil kom tex på idén med
länkarna som bestod av
pianotråd som man lödde
ihop.
Han var bland de första som
höll på med limkrokar.
Han jobbade ständigt med
att vilja utveckla
fiskeutrustning.

Inge har under tidens gång sparat och samlat på pirkar som gett honom lycka i tävlingar.
Han har omsorgsfullt gjort i ordning påsar som innehåller pirk, startkort, vikt, vilket ställe
han vann på, sjö samt den krok som gick bäst från tävlingar han vunnit.

Inge är även känd för sina ”göspirkar” och all tid som han har ägnat åt att pimpla från båt.

Inge verkar stolt över vad han har åstadkommit inom fiskevärlden, och de med all rätt!
Utan Inge hade Sveriges fiskevärld varit bra mycket fattigare.
Tack Inge hälsar hela Sveriges pimpelfiskare.

Nedan finns en del utdrag från tidningsutklipp där Inge varit med.

