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Det här är historien om någon som tog det där steget, som vågade bryta 
mot konventionen och följa sin magkänsla – och det ledde honom rätt ut i 
en pånyttfödd havsöringsarkipelag. För det här är också historien om hur ett 
av Sveriges folkkäraste fiskevatten, Stockholms skärgård, nu återkoloniseras 
av en generation nya fiskare och fiskar. Häng med när Marcus leker följa 
John med havsöringsvirtuos Kärki - så gott det nu går... 

____text & foto: Marcus de Zayo Hallquist

	 	 			på	väg	hem	till	Stockholm	igen,	efter	
ett	par	dagars	öringfiske	i	jämtländska	höglandet.	John	Kär-
ki	och	jag.	En	enda	dag	och	en	natt	då	stormen	bedarrade	
och	sländorna	faktiskt	kläckte.	Men	det	räckte.	Vi	fick	ett	
några	guldklumpar	till	skogsöringar.	Några	mindre	fiskar	
hamnade	på	lägerelden	och	blev	frukost	innan	vi	gick	och	
la	oss	med	flottiga	fingrar	och	kaffet	tryggt	kluckande	i	
magarna.	Några	timmar	senare	vaknade	vi	av	att	träd	föll	
omkring	oss	och	att	regnet	börjat	piska	in	i	tältet	med	
stormbyarna.	Det	var	helt	enkelt	dags	att	åka	hem.

Det	regnar	fortfarande.	Världen	utanför	är	suddig	ge-
nom	vindrutan.	Overklig.	Vi	sitter	tysta	och	lyssnar	på	ste-
reon.	Det	känns	som	om	vi	uttömt	de	flesta	samtalsämnen	
under	de	senaste	dagarna	och	är	dessutom	så	trötta	att	det	
kräver	all	koncentration	bara	att	hålla	sig	vaken.	Radiosk-
valet	har	bytts	mot	en	av	många	spellistor	vi	hunnit	med	
på	femtio	mil	och	spellistor	kan	vara	ett	nog	så	bra	sätt	
att	lära	känna	en	annan	själ.	Plötsligt	går	Kjell	Höglunds	
vardagsångest-epos	”Man	vänjer	sig”	igång.	Kanske	är	det	
att	det	är	en	av	få	sånger	på	modersmålet	som	får	en	att	
vakna	till	lite.	Texten	är	magisk	i	sin	uppgivenhet.	Den	är	
sann	på	ett	så	bitande	sätt	att	den	blir	komisk.	

”Man	vaknar	varje	morgon,	med	en	hemskhet	i	sitt	
bröst,	kan	inte	äta,	dricker	kaffe,	åker	buss	till	jobbet…”

John	Kärki	vrider	sig	i	sätet.
”…där	är	långa	trista	timmar,	meningslösa	klyschor,	

ingen	öppnar	sig,	man	bara	stirrar	tomt	och	pratar	strunt	
och	skrattar	till….”

John	ger	upp	en	suck,	som	övergår	i	ett	slags	skrik	samti-
digt	som	knogarna	vitnar	över	ratten.

	–	Fy	faan	vilken	ångest	jag	fick	nu.
”…men	man	vänjer	sig…”,	fyller	Kjells	röst	i,	”...man	

vänjer	sig…”.
I	morgon	bitti	måste	John	vara	tillbaka	på	sitt	jobb	på	

ett	större	statligt	verk.	Det	här	är	den	enda	ledigheten	han	
hinner	med	i	sommar	och	det	är	bara	juni	än.	Han	vill	
sjukskriva	sig	och	aldrig	bli	frisk	igen.	

Kjell	predikar	vidare	i	uppgiven	samtalston.
	–	Men	John	vill	inte	vänja	sig,	säger	han	en	stund	se-

nare	när	vi	stannar	för	en	kopp	kaffe	på	en	mack.	
Vid	det	laget	har	Kjell	firat	helg	genom	att	supa	lite	

håglöst	och	unnat	sig	en	pizza	innan	han	slutligen	köpt	
porr	i	en	tidningsautomat	och	gått	hem	och	onanerat.	
Det	är	outsägligt	torftigt,	konstaterar	han,	men	”man	får	
vänja	sig.”

Ekorrhjulet och Johns besatthet
Ett	drygt	halvår	senare,	i	mars	2015,	har	John	Kärki	
sagt	upp	sig	från	en	hyggligt	betald	och	fast	anställning	
i	ekorrhjulet,	för	en	högt	oviss	framtid	utan	några	
spikade	planer.	Han	vill	inte	sitta	vid	ett	skrivbord	och	
prassla	med	papper.	Det	måste	finnas	någonting	annat.	
Någonting	bättre.	

Närmast	i	planerna	finns	egentligen	bara	ett	ledljus	
på	horisonten.	Föremålet	för	Johns	besatthet.	Havsör-
ingen.	Han	ska	fiska	alla	morgnar	och	kvällar	så	länge	
väder	och	vind	tillåter.	När	vattnet	börjar	bli	varmt	kom-
mer	han	ta	med	tältet	eller	hängmattan	till	ytterskärgår-
den	och	fiska	nätter	på	de	yttersta	öarna	och	skären	där	
vattnet	är	lite	svalare	och	fisken	kommer	in	för	att	jaga	i	
skydd	av	mörkret.	

Han	funderar	till	och	med	på	att	hyra	ut	lägenheten	
och	bo	vid	stränderna	en	tid.	Bli	en	öringluffare	på	rik-
tigt.	Heltids	”silverbum”.	

Vi	skämtar	lite	om	att	skogsöringarnas	guldklumpar	
och	havsöringarnas	silver	nog	kan	vara	mer	värt	än	siffror-
na	på	lönechecken.	I	alla	fall	tills	man	måste	betala	hyran,	
eller	kunna	tanka	bilen	och	andra	sådana	världsligheter.

Fiske på hemmaplan
John	åker	visserligen	landet	runt	i	sina	ändlösa	jakter	
efter	öring	och	öringhak,	men	det	är	skärgården	i	och	
omkring	Stockholm	som	är	bas	och	lekpark.	Här	är	han	
hemma	och	här	kan	han	fisket.	I	fjällen	och	älvarna	är	
han	trots	allt	turist.	

Vi sitter i bilen

PorträttetJohn Kärki

Rosa är det nya svarta. Favoriträtten för många av 
Sthlms havsöringar verkar vara John Kärkis flugor.
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Och	med	skärgården	vid	sina	fötter	så	behövs	egentligen	
inte	så	mycket.	Lite	soppa	till	bilen	och	något	att	stoppa	i	
magen.	Det	går	att	fiska	ända	inifrån	Stockholms	ström,	ut	
genom	farleden	och	runt	alla	öar.	Inga	långa	resor	behövs	
för	att	hitta	fisk.

John	ser	fram	emot	att	leva	luffarliv.	Han	har	alltid	känt	
en	dragning	till	naturen.	Fiskat	sedan	han	var	omkring	
fyra	eller	fem	år	med	pappan	efter	abborre,	brax	och	gädda	
i	mörka	skogstjärnar.	Efter	en	familjesemester	fick	han	
upp	ögonen	för	öringen.	Den	första	kärleken.	Han	fiskade	
i	en	vecka	efter	en	bäcköring	som	”bodde”	under	en	träbro	
med	en	handhållen	rev	och	en	Black	Gnat.	Första	riktiga	
flugfiskeresan	gick	till	Storån	då	John	var	runt	15	och	efter	
det	var	han	fast.

Mysteriet havsöringen
John	är	en	av	Stockholms	riktigt	inbitna	havsöringsfiskare.	
Han	är	en	av	de	man	träffar	på	då	och	då	på	de	gamla	
välnötta	ställena.	Oftast	är	han	på	väg	hem	då	de	andra	
fiskarna	kommer	dit.	Ett	handslag	och	några	ord	om	hur	
det	gått	innan	man	går	vidare	åt	varsitt	håll.	Han	är	fortfa-
rande	så	pass	ung	och	obunden	att	han	kan	lägga	all	den	
tid	han	vill	på	sin	passion.	Och	det	gör	han.	Först	på	plats.	
Långt	innan	gryningen	kommit.	Fiskar	kväll	till	kvällen	blir	
natt.	Han	fiskar	de	dagar	då	allt	känns	lovande	och	de	flesta	
andra	också	bara	för	att	han	kan	och	för	att	med	havsöring-
en	vet	man	aldrig	riktigt	säkert.	Det	är	en	nyckfull	fisk	och	
det	finns	undantag	till	så	gott	som	varje	regel.	

–	Det	är	väl	en	del	av	fascinationen,	att	det	inte	riktigt	
går	att	förstå	sig	på	dem.	Vissa	mönster	börjar	man	ju	ur-
skilja	och	då	man	utbyter	erfarenheter	med	andra,	men	så	
plötsligt,	så	har	man	sitt	bästa	fiske	i	nordanvind	under	en	
plötslig	köldknäpp.	Varför?	Faan	vet	egentligen.	

Jag	är	naturligtvis	lite	avundsjuk.	Jag	har	de	där	åren	
bakom	mig.	Och	det	har	många	av	de	gamla	rävarna	i	

Stockholm.	De	lade	spöna	på	hyllan	eller	hittade	andra	
fisken	att	fokusera	på	då	nödåren	för	havsöringen	kom.	
Från	nittiotalets	slut	och	under	den	första	hälften	av	tju-
gohundratalet	gick	öringen	från	att	ha	varit	ganska	talrik	
och	grovvuxen	till	att	i	stort	sett	bara	vara	ett	minne	eller	
en	mytisk	varelse.	En	som	visserligen	alla	hört	talas	om,	
men	få	faktiskt	sett	eller	haft	på	kroken.

Och	medan	havsöringsprofilerna	dängde	efter	lax	i	Nor-
ges	älvar,	eller	jobbade	på	solbrännan	under	tarponsemes-
tern,	lämnades	skärgården	öde.	Men	sakta,	sakta	så	lärde	
sig	örnarna	att	slå	skarvungar,	jägarkåren	började	skjuta	
säl	och	fick	de	sälar	som	var	kvar	att	hålla	sig	lite	längre	ut	
i	skärgården.	Stockholms	stads	utsättningar	av	smoltifiera-
de	ett-plussare	tog	fart	igen	efter	problem	med	sjukdomar	
i	odlingarna	och	myndigheterna	började	faktiskt	inse	att	
tillsynen	av	lekåar	och	tjuvfiske	var	deras	ansvar.	Och	sakta	
så	växte	sig	öringbeståndet	starkare	igen.

Comeback för havsöringen i Sthlm
Idag	är	öringsfisket	på	sina	håll	riktigt	hyfsat.	En	ny	gene-
ration	återupptäckte	en	del	av	det	gamla,	men	eftersom	
den	naturliga	successionen	var	bruten	fick	de	lära	genom	
att	göra	och	göra	sina	egna	misstag.	Troligen	var	det	just	
det	ständiga	ifrågasättandet	och	drivet	att	hitta	platser	
som	gjorde	den	här	nya	generationens	fiskare	så	duktiga.	
De	trampade	inte	bara	på	i	gamla	fotspår,	de	gjorde	sina	
egna.	Och	John	var	en	av	dem.	

Han	berättar	att	när	han	och	fiskepolarna	”Ejken”	
Johansson,	Patrik	”Putte”	Raanes	och	Johan	Nilsson	på	
allvar	började	satsa	på	havsöring	omkring	2007,	så	var	
skärgården	i	stort	sett	tom	och	man	träffade	inte	en	
människa	längs	kusten.	

Men	killarna	fiskade	sig	igenom	skärgården	och	fick	en	
allt	klarare	bild	av	vad	som	verkade	fungera.	Framförallt	
höll	de	sig	i	innerskärgården.	Det	var	kortast	att	åka	och	
många	platser	kunde	nås	med	bil.	De	lärde	känna	andra	
likasinnade.	Bland	annat	Jonas	”Kobben”	Danielsson	och	
Mathias	Frödin	som	de	senare	kom	att	starta	”Silverbums”	
tillsammans	med.	Jonas	och	Mathias	fiskade	mestadels	i	
ytterskärgården	och	utbytet	av	erfarenheter	grupperna	
emellan	gav	en	mycket	bredare	bild	av	öringfisket	och	
turerna	blev	allt	mer	träffsäkra.

De	lärde	känna	några	äldre	legendariska	havsöringsfis-
kare	via	webben	och	fick	en	hel	del	tips	den	vägen.	Håkan	
”Halster”	Lindberg	till	exempel	som	verkade	ha	nött	på	var-
enda	sten	runt	hela	arkipelagen,	har	betytt	mycket	för	John.

Killarna	började	nysta	i	ledtrådar	som	andra	kanske	
skulle	lämnat	olösta.	Bland	annat	med	hjälp	av	en	skatt-
karta	över	kända	öringhak	i	södra	skärgården,	som	under	
en	tid	låg	öppen	för	alla	att	se	på	en	båtklubbs	hemsida.	
De	använde	den	och	lade	med	tiden	till	sina	egna	kryss	
där	de	hittade	silver.

Flera	av	killarna	rapporterade	om	sina	äventyr	på	blog-
gar	och	med	tiden	startade	de	alltså”Silverbums.com”.	En	
slags	portal	där	de	samlade	bloggar,	foto,	film	och	texter	
knutna	till	havsöringsfisket.	

Tillsammans	med	andra	öringfanatiker	hjälpte	även	
John	till	med	fenklippning	och	utsättning	av	öring	för	
Stockholms	stad.	Han	var	även	med	och	restaurerade	och	
vårdade	flera	lekåar	under	den	här	tiden.	Allt	helt	ideellt.	
För	ett	bättre	fiske.	

2012	var	han	med	och	startade	Stockholms	Havsörings-
sällskap	–	SHS08,	med	bland	andra	Johan	Stern,	Jonas	
Danielsson	och	Quincy	Wu,	som	initialt	var	en	förening	
för	havsöringsfanatiker	genom	vilken	man	skulle	kunna	
samorganisera	mycket	av	det	arbete	som	behövdes	för	fis-
kevården.	Hemsidan	blev	en	inspirationskälla	för	många	
med	sina	artiklar,	fångstrapporteringar	och	tips.

Intresset	för	fiskevård	har	dröjt	sig	kvar.	2013-14	tog	
John	tjänstledigt	och	utbildade	sig	till	fiskevårdare	på	
Fiske-	och	vattenvårdslinjen	på	folkhögskolan	i	Blekinge.	
Samtidigt	passade	han	naturligtvis	på	att	fiska	varenda	
meter	av	Blekinges	kust	efter	havsöring.

En	duracellkanin	med	en	håv	som	rymmer	en	ponny
Det	första	man	lägger	märke	till	när	man	möter	John	

”Det finns egentligen så 
många variationer att det inte 

finns några regler. Överallt 
där det finns skydd och betes-

fisk kan man hitta öring.”

PorträttetJohn Kärki

Rast i öringfabriken medan kaffet kokar upp.

En och annan liten öring blir middag mellan 
passen medan de större får simma vidare.

Äkta norrländskt guld på torrt 
i sommarnatten. Turistresa 
med ”Blå flytringarna” till 
storskogens trolska vatten.
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är	hans	enorma	trasiga	håv.	En	kille	med	ambitioner	med	
andra	ord.	Köper	man	en	håv	som	rymmer	en	shetlands-
ponny	så	siktar	man	antagligen	på	att	fånga	en	sådan,	eller	
någonting	annat	i	samma	storlek.	Laminatet	i	håvramen	
hade	spruckit,	spretade	åt	alla	håll	och	den	var	lagad	med	
silvertejp.	John	är	utan	tvekan	pragmatiker.	Han	skiter	i	
vilket	märke	det	står	på	grejerna	bara	de	gör	jobbet.	Flugas-
karna	är	inga	utställningsobjekt	eller	skrytsaker.	Fulla	av	
sönderfiskade	flugor,	flugor	som	funkar,	flugor	med	rostiga	
krokar	och	begynnande	håravfall.	Flugor	som	tuggats	och	
spottats	ut	igen.

–	Jag	binder	sånt	jag	vet	levererar	fisk	och	samtidigt	är	så	
enkla	som	möjligt	att	göra.	Då	kan	jag	snabbt	göra	många	
av	dem	och	fiska	utan	att	bry	mig	ifall	jag	tappar	flugor	till	
gäddor	eller	ankrar	upp	i	gammalt	skrot	på	bottnen.	Jag	bara	
matar	på.	Fiskar	av	det	som	ser	intressant	ut.	

–	Och	vad	är	intressant?	Vad	söker	du	efter	i	terrängen	på	
land	eller	botten	för	att	tro	att	det	ska	finnas	öring	där?

–	Det	kan	faktiskt	skifta	väldigt	mycket.	Men	man	kan	
lika	gärna	hitta	öring	inne	i	en	dyig	vik	med	vassar	kring	
kanterna.	Speciellt	då	vattnet	är	kallt	och	en	sådan	botten	
håller	värmen	lite	bättre.	Det	finns	egentligen	så	många	va-
riationer	att	det	inte	finns	några	regler.	Överallt	där	det	finns	
skydd	och	betesfisk	kan	man	hitta	öring.	Jag	fiskar	gärna	
vatten	som	är	lite	lätt	grumligt	innanför	tremeterskurvan.	
Mjuka	bottnar	eller	en	blandning	av	sand,	grus	och	lera.

–	Och	flugorna?	Vilka	mönster	väljer	du?
–	Jag	kör	mest	med	fiskimitationer	och	streamers.	Egna	

hybrider	av	kända	trotjänare	som	Wooly	Buggers,	med	lite	
andra	materialval	och	gärna	pimpade	med	magic	head-trat-
tar	när	det	blir	varmare	i	vattnet.	

Han	berättar	att	han	kör	färgglatt	och	material	med	
mycket	egen	rörelse	då	det	är	kallt	i	vattnet	och	som	kan	
fiskas	hem	sakta	men	ändå	böljar	fint.	Mer	naturfärger	och	
vitt	när	det	blir	varmare	och	fisken	jagar	mer	aktivt.

Köldslagna öringar i farleden
Vardagsfisket	bedrivs	fortfarande	främst	i	innerskärgården.	
Finlandsfärjorna	skapar	mycket	rörelse	i	vattnet	längs	farle-
derna	och	det	finns	gott	om	bytesdjur	för	en	hungrig	öring	i	
Stockholms	inlopp.	

Och	det	är	dit	vi	är	på	väg	nu.	Den	här	gången	är	det	
lite	gladare	toner	på	bilstereon,	men	vädret	är	minst	lika	
uselt	som	i	somras.	Stränderna	här	har	verkligen	spår	av	
färjetrafiken.	Träden	står	och	spretar	med	bara	rötter	ut	
över	de	urholkade	strandbrinkarna.	Slipade	glasskärvor	av	
taxfree-flaskor	och	parfymkrus.	Det	är	fortfarande	kallt	i	
vattnet	och	efter	en	tappad	mindre	blanking	och	ett	par	
tveksamma	hugg	fryser	vi	båda	så	vi	hackar	tänder.	Efter	
en	150	grammare	med	räksallad	på	grillen	i	Åkersberga	så	
känns	det	lite	bättre.

	Tre	dagar	senare	har	vi	fortfarande	inte	fått	något.	
Typiskt	havsöringsfiske	med	andra	ord.	Men	det	glada	vädret	
håller	i	alla	fall	i	sig.	Ny	vindriktning	varje	dag	och	kallsupar	
i	flytringen.

De	följande	veckorna	far	vi	runt	som	flipperkulor	mel-
lan	Stockholms	kuster,	stränder,	kobbar,	skär	och	vikar.	Det	
här	är	följa	John	på	riktigt.	Men	jag	har	svårt	att	hålla	jäm-
na	steg.	Vi	får	fisk,	men	inte	många.	Jag	får	små	och	John	
får	de	stora.	Jag	börjar	misstänka	att	han	gör	någonting	rätt	
och	jag	gör	det	fel	och	med	ursäkten	att	jag	ska	skriva	den	
här	artikeln	börjar	jag	pumpa	honom	på	information.	

–	Hur	tänker	du	kring	fisket,	hur	avgör	du	var	och	när	
du	ska	fiska?

–	Man	måste	anpassa	sig.	Är	det	mitt	i	vintern	kan	jag	
börja	fiska	framåt	lunch	och	då	det	är	vindstilla	och	soligt.	
Och	nästan	bara	i	innerskärgården.	På	våren	fiskar	jag	
pålandsvind	då	det	är	varmt	i	luften.	Oavsett	vindriktning	
egentligen.	Det	uppvärmda	ytvattnet	samlar	fisk	som	kom-
mer	in	utifrån	djupen	efter	att	ha	ätit	strömming.	De	går	
in	i	vikar	och	små	fickor	där	varmare	vatten	samlas,	för	att	
smälta	maten.	

I	maj	och	tidig	höst	så	fiskar	han	ytterskärgård.	Tidiga	
mornar,	sena	kvällar.

John	understryker	att	en	viktig	nyckel	till	att	förstå	
Stockholmsfisket	är	att	tänka	på	att	öringen	här	främst	äter	
strömming	och	nors.	Spigg	och	tobis	i	perioder	på	grunt	
vatten,	men	strömmingen	finns	här	året	runt	och	hittar	
man	strömmingen	så	hittar	man	öring	i	närheten.	

–	Det	är	viktigt	att	ha	många	olika	ställen	att	åka	till	så	
att	man	kan	hitta	pålandsvind	oavsett	hur	det	blåser.	Väst-
lig	vind	är	svårast	här	om	man	inte	har	egen	båt,	tycker	jag.	

Och	sedan	gäller	det	att	hålla	igång.	Söka,	söka,	söka	fisk.	
Havsöringarna	kommer	inte	till	dig.	Du	måste	hitta	dem.

Några	få	droppar	silver	bara,	därute	i	det	stora	havet.	
Eftersom	jag	sett	John	trotsa	vädrets	makter	mer	än	en	

PorträttetJohn Kärki

Ruggugglor, grogghaggor och B3 Grisar på 
hippieparty i en av ”Kärkis” välfyllda askar.

Så in i vassen. John landar 76 cm påblänkarsilver 
på gäddfluga i Sthlms-innerskärgård. 

”Det finns egentligen så många 
variationer att det inte finns några 
regler. Överallt där det finns skydd 

och betesfisk kan man hitta öring.”
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”John kastar vidare på sitt Duracellkaninvis. 
Varje kast, ett till närmare en öring. Det är 

svårt att följa John. Jobbigt att följa John...”

ringen	på	ryggen	och	börjar	utan	att	spilla	onödig	tid	att	gå	
vidare	mot	nästa	ställe.	Han	vänder	sig	om	i	steget	och	ropar.

Orden	blåser	nästan	bort	i	den	iskalla	luften	och	når	mig	
som	en	viskning.

–	Kom	igen	nu	då.	Nästa	ställe	är	stekhett.
–	Hörru	sköldpaddspojken.	Ingenting	är	stekhett	just	nu.	

Jag	fryser	så	jag	inte	känner	fötterna	längre	och	kommer	att	
få	amputera	tårna.

Medan	jag	åker	hem	till	familjen,	byter	kallingar	och	kol-
lar	ikapp	på	en	tv	serie	som	frun	fått	försprång	på	drar	John,	
som	inte	ens	har	någon	TV,	vidare	närmare	stan.	Där	blåser	
det	inte	storm	utan	bara	kuling	och	i	en	vassvik,	som	för	de	
flesta	andra	fiskare	ser	ut	som	ett	mecka	för	gädda,	sätter	
John	mycket	riktigt	också	på	gäddfluga	och	gäddtafs.	Men	han	
fiskar	ute	på	frivattnet	och	vid	grynnor	och	grundflak,	som	då	
han	är	ute	efter	öring.	Lagom	till	att	jag	fått	en	mugg	riktigt	
bryggkaffe	i	handen,	ringer	han	och	rapporterar	att	han	fått	
två	öringar	varav	en	är	en	blänkare	på	63	cm	och	den	andra	
en	återblänkare	på	hela	76	cm.	Han	har	dessutom	tappat	en	
riktigt	stor	fisk	på	ett	tidigare	ställe.	

Kaffet	kallnar.

Man vänjer sig aldrig
Några	dagar	senare	är	det	dags	igen.	Ett	till	varv	i	öring-
karusellen.	

John	är	övertygad	om	att	det	är	idag	det	ska	hända.	Men	
det	har	han	egentligen	varit	varje	dag.	Som	att	det	är	den	dag	
den	största	öring	han	eller	kanske	någon	över	huvud	taget	
har	sett,	ska	ta	hans	fluga.	

När	vi	försiktigt	gått	över	strandängarna	där	orkidéer	och	
andra	vårblomster	samsas	om	utrymmet	med	markhäckande	
fåglar	som	lagt	sina	ägg	lite	varstans,	och	kommer	ner	till	
vattnet	så	måste	jag	hålla	med	John.	Det	ser	faktiskt	riktigt	
hett	ut.	Vi	häktar	av	ringarna,	välter	ner	dem	i	strandskval-
pet,	fenor	på	och	knyter	på	varsin	fluga.	Johns	är	en	stekar-
rosa	Wooly	Bugger	variant	han	kallar	B3	grisen.	Min	en	
nattsvart	”Morran”	med	lite	blått	frostglitter.	Vinden	är	ljum	
och	vi	drar	ner	solglasögonen	mot	den	lågt	stående	solen.	
Framtiden	ser	ljus	ut.

–	Du,	det	här	är	ingenting	man	vänjer	sig	vid	va?
–	Jag	hoppas	verkligen	inte	det.	<

morgon	då	jag	själv	velat	stanna	i	sängen,	så	måste	jag	förstås	
prata	lite	väder	och	vind	också.

–	Det	finns	inga	dåliga	fiskeväder,	bara	dåliga	fiskekläder.	
Får	jag	välja	så	fiskar	jag	hårda	sydvindar	som	trummar	på	
och	gärna	regn	och	mulet.	Det	är	aldrig	bra	med	lågvatten.	
Öringen	vill	ha	tak	över	huvudet	som	skydd	och	speciellt	stor	
öring	är	nästan	omöjlig	vid	lågvatten.	

Gäddfiske efter öring i halv storm
Idag	har	regnet	tagit	paus	för	en	tveksam	vårsol.	Men	det	
blåser	nordan	och	det	blåser	rejält.	John	ringer	innan	väck-
arklockan.	Själv	känner	jag	som	om	jag	blivit	trampad	av	en	
elefanthjord.	Någon	gång	innan	jag	hamnade	i	slagsmål	med	
boxningsklubben	och	somnade	med	kläderna	på.

En	timme	senare	står	vi	och	tittar	på	skummande	vågtop-
par	och	funderar	på	om	man	inte	borde	ha	haft	flytväst	med	
sig	i	ringen	en	sådan	här	dag.

–	Nu	jävlar,	säger	John	och	det	glittrar	i	ögonen.
Jag	tappar	en	fisk,	har	ett	hugg,	får	bottennapp	och	John	

får	en	mindre	blänkare.	Jag	har	sett	honom	le	när	han	tittar	
ner	i	håven	för	att	se	vad	han	fått,	men	när	man	sliter	fram	
kameran	för	att	ta	ett	par	posebilder	så	slocknar	leendet.	
Han	respekterar	fisken	och	att	le	på	bilder	blir	lätt	en	slags	
skadeglädje.

John	kastar	vidare	på	sitt	Duracellkaninvis.	Varje	kast,	ett	
till	närmare	en	öring.	

Det	är	svårt	att	följa	John.	Jobbigt	att	följa	John.	Filtsu-
lorna	är	tunga	av	blålera.	Vi	har	gnuggat	på	i	12	timmar	
snart	och	jag	behöver	en	kopp	kaffe	och	kanske	en	till	att	
trycka	ner	mina	frusna	fingrar	i.	Det	är	0	grader	och	blåser	14	
sekundmeter.	Ibland	får	man	örfilar	av	vågorna.	Havet	känns	
minst	sagt	avvisande.

John	har	fiskat	av	en	udde	och	kommer	iland.	Häktar	upp	


