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Brännande sol från en klarblå himmel och ett spegelblankt varmt 
hav. Det är ett riktigt dåligt utgångsläge för att fånga drömgäddan, 
som då blir seg som sirap då och bara vill slappa. Jag trotsar detta 

och beger mig ut på fisketur med guiden Tomas Edenfeldt.

Bland kobbar och
skärgårdstigrar

Text: Anneli Blomberg  Foto: Alexander Farnsworth

idag har tomas edenfeldt sällskap 
av två ivriga turister från Tyskland som 
har bokat fiskeguidning; pappa Horst 
5o år och sonen Jakob 25 år.

Tomas har arbetat med fiskeguidning 
i 1,5 år men har fiskat sen han var tre år 
gammal. Under högsäsong (maj–juni 
och augusti–november ) är han ute upp 
till tre dagar i veckan. På sommaren är 
det mest utländska turister, men under 
våren och hösten pratas det oftast 
svenska i båten.   

Vi möts upp vid Vettershagabron och 
det pirrar till lite när jag ser den vita 
öppna motorbåten svänga in vid bryg-
gan. Wow, vilken häftig båt! Smäckert 
men stabilt klyver den vattnet.

– Det är en Arkipelag A20 med en 140 
hästars Suzukimotor, berättar Tomas.  

På ren svenska betyder det dyr och 

bra båt med stark motor. På båda 
sidor av mittkonsollen står fiskespön i 
spöhållare och längre fram i båten sit-
ter två svarta hinkar som två jättelika 
godispåsar, fyllda med drag i en uppsjö 
av färger och former.

Ett av dragen är en liten fisk med 
tigerränder vilket är väldigt passande.

– Gäddan är skärgårdens tiger, säger 
Tomas och ler brett.  

Fiskesporten kan enligt honom bli 
precis hur dyr som helst, men även 
rätt billig beroende på vad man har för 
ambitioner. De dyraste fiskespöna kan 
gå loss på runt tiotusen medan du kan 
få ett metspö för under en hundring.  

Säkerhet framför allt

Jag och fotografen blir tilldelade varsin 
säkerhetsväst när vi kliver ombord. 

Säkerhet är väldigt viktigt och även om 
det aldrig har hänt någon olycka så vill 
han undvika sådana även i framtiden. 
För att förebygga det har han även koll 
på vädret och ställer in turerna under 
stormiga och otäcka dagar. Lite regn gör 
dock inte så mycket så gummistövlar är 
ett bra tips att ha med sig. 

– På våren och hösten har jag med 
mig flytoveraller så att alla håller sig 
varma, torra och flytande, säger han.

Sen bränner vi iväg i 20 knop med 
vinden i håret och tångdoft i näsan.  
Nu jäklar ska det nappa. Killarna har 
redan varit ute ett tag och visar stolta 
upp en liten fin gädda på cirka 1,5 kg 
som ligger i en plastpåse i kylväskan 
som tillhör Tomas. De ska ta med sig 
den till Tyskland är planen. Stackars 
flygpersonal.

förSta Stoppet

Vi stannar till i en liten vassprydd vik 
och innan jag har hunnit säga wobbler 
så flyger dragen genom luften. 

– Swiiiiisssssh spinn spinn 
spinnspinn plums. Swiiiiiiiiishhhh 
spinnspinnspinnspin, plums.

– You can try this one, it’s often very 
effective, instruerar Tomas.

Som guide behöver man ha en 
fartygsbefälsutbildning men han har 
också stor glädje av sin erfarenhet som 
lärare när det gäller pedagogik. När han 
inte är ute på sjön utbildar han näm-
ligen gymnasieelever i svenska och 
engelska i Täby Enskilda gymnasium. 
Särskilt engelskan har han nytta av när 
han guidar turister, men det är inte 
alltid det hjälper.

– Jag har bland annat haft ryska 

De dyraste fiskespöna kan gå loss på  
runt tiotusen medan du kan få ett metspö 
för under en hundring.
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Tre superfiskare i superbåten
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sitt livs fisk. Det kan vara en dag som är 
jättetrög och så pang får man upp en 
gädda på 10 kilo. Det blir liksom elek-
triskt i kroppen när man har en stor fisk 
på kroken, säger han lyriskt.
När han var 16 år tog han världsrekord 
i åtta kilos linklass för gäddfiske. Han 
drog upp en 15,2 kilos gädda söder om 
Blidö.  

en färSking på kroken

– Ouiiiiiii ooooaaauuuiiiiiii  
Det lilla av den vind vi blir tilldelade 
idag spelar och sjunger spöklikt  i de 
spända fiskelinorna på de spön som 
inte används. Det hade varit riktigt 
obehagligt mitt i natten. 

Efter en stunds väntan vevar nu 
Horst med långsammare drag. Snart 
syns en liten fin tigerrandig rackare 
strax under ytan. Tomas skyndar fram 
för att hjälpa upp fisken i båten. Stolt 
greppar tysken sin fångst med grova 
manshänder innan vi försiktigt släpper 
i gäddan igen. Den var lite för liten och 
får nu chansen att växa på sig lite och 
bli torr bakom öronen.

– Vi släpper tillbaka 99 av 100 gäd-

dor för att skydda beståndet, förklarar 
Tomas. De klarar av det bra och ibland 
kan man fånga samma gädda flera 
gånger. 

Själv äter han inte gädda speciellt 
ofta, men tycker att fisket är roligt 
eftersom det finns så pass många gäd-
dor i Stockholms innerskärgård. Så gott 
som alltid blir det fisk på turerna och 
under högsäsongen kan man komma 
upp i hela 15 stycken gäddor eller fler. 

– Det är både kul att få fisk själv och 
när andra får fisk, säger han.

När han är ute på guidning fiskar han 
inte något själv. Då skulle han inte ha 
tid att utbilda kunderna. En stor del av 
att åka ut på en fisketur är att lära sig 
tekniker och knep för att kunna fiska 
på egen hand i framtiden.  

Nu kan jag inte vänta längre. Jag tar 
ur spöet ur hållaren och byter med 
hjälp av Tomas bete.

– Det här är en flytwobbler, den fung-
erar bra på grunt vatten, säger han. 

Jag kastar ut och kommer ungefär 
två meter första gången. Snart får jag 
dock lite bättre koll och det vibrerar i 
spöet och känns tungt när jag vevar 

turister med som inte har varit så bra 
på engelska. Då får man ta till kropps-
språket, säger Tomas medan han 
manövrerar båten så att vi inte driver 
in i vassen. 

Sallad till gäddfärSen

Problemet med att fiska nära vass är 
att vattnet ofta är grunt och på grunt 
vatten nappar ofta alger och annan 
bottenvegetation. Den ena ruskan efter 
den andra hivas upp ur vattnet för att 
burdust slängas i igen. Som tur är har 
Tomas koll på både djup och var det 
är som mest vegetation så att vi kan 
undvika de värsta platserna.

Det han har mest nytta av på turerna 
är sin egen erfarenhet. Han kan områ-
det utan och innan då sommarstället 
ligger ett stenkast bort. Fisket här star-
tade när han som liten knatte metade 
på bryggan med sin morfar. 

rekord i fiSke

Enligt Tomas är det hela skärgårdsupp-
levelsen som gör fisket komplett men 
självklart även spänningen.

– Man kan alltid vara ögonblick från 

in. Tyvärr fångar jag mest sjögräs 
och klängväxter men det gör inte så 
mycket. Det är känslan och spänningen 
som räknas.

korv är ockSå gott

Linor korsas och alla är beslutsamma 
att just de ska fånga monsterfisken 
först. Snart kurrar det dock i magen 
och vi styr kosan mot en vacker 
udde där medtagen korv 
ska grillas. Medan Tomas 
brottas med grillkol och 
bångstyriga plastpaket 
irrar båda tyskarna runt 
för att hitta det bästa fis-
kestället. Jag har knappt 
hunnit satt mig ner på 
klippstranden innan Horst 
har en till firre på kroken. Sen 
blir det fotokalas. Tyvärr är inte den 
här individen heller speciellt stor men 
vad gör väl det, vi har fått fisk!

– Aiii Aiii Aiii, ropar fiskmåsarna som 
är väldigt intresserade av fångsten. De 
seglar på lagom avstånd och blänger 
avundsjukt på oss. 

Korv med räksallad och apelsinläsk 

smakar utsökt på kala skärgårdsklippor, 
speciellt i glädjen efter gäddan. Snart 
blir dock sällskapet rastlöst. Här kan vi 
inte sitta och mossa ihop. Vi hoppar i 
båten och susar vidare mellan öarna. 

hem igen

Efter lunch ser vi fler båtar än gäddor 
och det är möjligt att de förstnämnda 

skrämde iväg de sistnämnda. Vi 
brummar runt och stannar 

på ett flertal platser innan 
vi slutligen återvänder till 
Vettershagabron. När jag 
hoppar iland på bryggan 
igen känner jag mig ändå 

väldigt nöjd med dagen. 
Det har varit en underbar 

tur på sjön och även om jag 
inte fick något själv, så har jag i 

alla fall fått se tre fina små gäddor på 
nära håll. Detta har gett mersmak och 
den dagen jag fångar rekordgäddan ska 
jag ta ett foto och visa min fiskelärare 
Tomas. Det är bättre än ett äpple på 
katedern.   ■

➔

Vi släpper tillbaka 
99 av 100 gäddor  
för att skydda  
beståndet.

”Fiskekillar, från vänster: 
Jakob, Tomas och Horst

Horsts ”jättegädda”

Jakob är fast 
besluten på 

fångst


