
(Musik spelas) 

- Tja, det är Jörgen. Välkommen till min podd. 

 

(Musik spelas) 

-Pappa, det var han som fick mig att börja gilla att fiska.  

- Hur gammal var du när du började? 

- Fyra år 

(Fiskesnurra låter) 

-Det här är Jörgen, välkommen till min podd. Jag kommer prata om fiske, sommar och vinterfiske. 

Det blev många utflykter som grabb då vi kastade och metade. Om det var sommar kunde vi använda 

oss av en fisketeknik som heter roder. Då sitter man i en båt och kastar ut draget sen ror man så att 

draget rör sig hela tiden. För abborre kastar man spinnare. Gäddan hugger bäst på vobbler. På 

vintern blev det pimpling med angeldon. Då har man en slags ställning som man slår ner i isen och 

spänner upp. På kroken satte man en mört sen väntar man på angeldonet. Man ser när man har fått 

namn så det är bara att luta sig tillbaka och hålla i något. 

-Fiskar du mest på sommaren då? 

-Ja 

-Inte så mycket på Vintern? 

-Nej 

-Vadårå?  

- Nä, jag tycker sommarfiske är roligare. 

-Ja, jag förstår det. 

(Fiskesnurra låter) 

-Abborre och gädda är det vanligaste jag får upp när jag pimplar på älven. På äldre dar börjar min 

pimpelsäsong i mars om isarna håller. Jag använder en laserborr för att komma igenom isen, det 

brukar gå fort. Efter det gör man rent hålet med slaskskopan. Detta för att få en ren vattenyta. Min 

fiskesäsong för sommaren dras igång i juni. Jag brukar gå hemifrån vid niotiden, ta med mig mackor 

och Te. Helst Hönökaka med smör och ost. En påse bullar är aldrig fel. När jag kommer ner till älven, 

där jag brukar stå, kastar jag ut ganska direkt. Jag har ett favoritställe jag tycker är fint och mysigt. 

Det nappar även bra där i det öppna vattnet. I somras fick tjejen en abborre på metspö, jag fick 

ingenting. Den gången fick mammas katt fisken, det brukar oftast bli så. När jag själv äter abborre 

gillar jag att grilla den och äta den med kokt potatis. Det är inte så mycket ben i abborre om man 

bara får bort ryggraden.  

-Men vad säger du? Om man fiskar gädda? 

- Då är det angeldon, med mört på kroken.  

-Hur får du mört då? 

- Jaa, jaa. 



-En del gäddor gillar abborre bättre än mört. 

-Jasså? 

-Det finns en del som hellre gillar att ta på abborre.  

-Är det några finsmakare liksom? 

-Ja, en del är så. 

- De är petiga i maten? Skrattar 

-Strömming är inte heller fel att använda. 

-Hur får du alla fiskar som du använder som bete? 

- Strömming får man ju löpa i affären.  

-Det köper du? 

-Ja, men mört det pimplar jag ju upp. 

(Musik spelas) 

-Kul! 

-Ja. 

 

 


