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Förkläddsom kustfiskare
– En braxenmetares bekännelser 

Det låter kanske som ett dåligt skämt, men uppsökande 
spinnfiske med mask och flöte är en av de effektivaste metoderna
om du vill komma i kontakt med sjöns största braxnar.
Följ med Jens Bursell på ett braxenmete du sent ska glömma!  
Text & foto: Jens Bursell
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årsolen skiner från en klar-
blå himmel. Vinden har
vridit mot nordost och en
frisk bris krusar sjöns vat-
tenspegel. Framför mig lig-

ger en sjö på flera hundra hektar och under
de senaste timmarnas intensiva fiske har
jag systematiskt sökt av åtskilliga tusen
kvadratmeter vatten. När jag står här »upp-
klädd« i vadarbyxor och keps, känner jag
mig mer som en något felplacerad kust-
fiskefantast än som en hoppfull metare på
jakt efter en av våra vackraste och mest
svårfångade specimenfiskar – den brons-
färgade storbraxen. 

I den tilltagande vinden räcker inte läng-
re mitt medelstora flöte. Det krävs bättre
tyngd för att kunna kasta och kontrollera
tacklet så att inte ytström och vind ger
falsknapp i tid och otid. Valet faller på ett
förbelastat antennflöte som populärt kallas
för »missil«. Vid denna tid, när braxen så
smått är på väg mot grunda lekvikar, uppe-

håller sig de flesta större fiskar på djup
kring 1-2 meter. Avståndet mellan krok
och flöte ställs in så att det ungefär mot-
svarar djupet längst ut i kastet. Tafsen kon-
trolleras och en krok i storlek åtta agnas
med ett par rejäla maskar – enklare kan det
inte bli. 

systematiskt fiske. Fisket efter stor brax-
en är inte alltid lika lätt. Inte för att de är
klokare eller mer skygga än andra fiskar,
men för att det ofta ligger ett oräkneligt
antal timmar bakom varje fångat exemplar.
Att dessa fiskar blir stora, beror i regel på
att förhållandevis få individer lever i ansen-
liga vatten, vilket i sin tur betyder mindre
konkurrens om födan och därmed en bra
tillväxtpotential. 

Under lekperioden och tre-fyra veckor
efter denna, kan stor braxen vara extremt
svår att överlista vid mäskning och tradi-
tionellt stationärt mete. En anledning är att
fisken av naturliga orsaker inte är intresse-

rad av att äta i någon större utsträckning,
men också för att de glesa bestånden är
utspridda över stora områden. Det krävs
att du både är synsk och har en rejäl por-
tion tur för att pricka rätt. Men istället för
att lita på tur och övernaturliga krafter ska
du leta upp fisken. Min taktik är synnerli-
gen enkel: Systematisk avsökning av grun-
dare områden, precis som under kustfiske
efter havsöring, fast med skillnaden att du
i stället använder flöte och mask. Rätt tack-
lade är antenn- och missilflöten känsliga
och registrerar minsta napp. Dessa flöten
har också fördelen av att tacklas i den lågt
placerade flytkroppen, vilket i sin tur bety-
der att linan kan sänkas för bättre kontroll
under fisket. 

håll betet i rörelse. Flötet landar ett
50-tal meter ut. Jag sänker spötoppen och
tar ett par snabba vevtag för att linan ska
sjunka och inte lägga sig i en besvärande
båge. >>

V
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Stora braxnar är märkliga fiskar som kan
vara ohyggligt svårfångade, men även i vat-
ten med relativt glesa bestånd visar de sig
ofta. Normalt syns braxen i samband med
leken, då de ofta vältrar sig bland strandnära
växtlighet, eller så kryssar de runt med rygg-
fenan över vattenytan under varma sommar-
dagar. Vid dessa tillfällen betalar det sig säl-
lan att använda stora flöten som skrämmer

fisken vid utkast. Istället är det bättre att sat-
sa på doppmete med frilina. Tacklingen
består i all sin enkelhet av en tunnare tafsli-
na på 0,18 mm och en krok i storlek åtta. På
grund av den ringa kastvikten (krok och
mask), kan det vara en fördel att använda ett
lättare matchspö. Braxen på bilden är tagen
under doppmete där betet försiktigt lobba-
des ut framför den synliga fisken.

FLÖTESSPINN ELLER DOPPMETE? Tacklet justeras en sista gång. Lägg märke till missilflötet, som är av en speciell modell med en 
tjockare del strax under toppen, för ökad stabilitet. I extremt hård vind, eller vid kraftigt motljus, kan flötet justeras 

så att den tjockare delen hamnar precis över vattenytan, för att synas bättre.

 



>>  Tvärt emot alla föreställningar att brax-
en är en utpräglad bottenfisk, så tillbringar
den faktiskt en hel del tid i mellanvatten
under perioden fram till lek. Eftersom fis-
ken sällan söker aktivt efter föda vid denna
tid, krävs det något speciellt för att väcka
braxens matlust. Genom att variera inspin-
ningen, får betet en stigande och fallande
rörelse som väcker fiskens nyfikenhet.
Samtidigt söker du av olika djup och stora
områden. 

Det har gått cirka tio sekunder sedan
flötet landade och masken har långsamt
dalat mot botten. Jag tar ytterligare ett par
snabba vevtag, så att flötet försvinner och
dyker upp ett par meter längre in. Trots att
bara två centimeter av flötet befinner sig
över vattenytan, syns den ambulansröda
toppen tydligt bland vågorna. Proceduren
upprepas några gånger och halvvägs in får
jag känslan av att detta fiske nästan kan
beskrivas som att leta efter en nål i en hö-
stack. Plötsligt försvinner flötet! Jag lyfter

spöet och möts av en massiv tyngd. Tunga,
behärskade knyckar bekräftar mina för-
hoppningar om braxen modell större. Fis-
ken gör ett par korta rusningar, för att
sedan tungt, sävligt och evinnerligt lång-
samt pressas mot land. En enorm braxen
bryter vattenytan och jag ser att kroken
endast sitter i en liten skinnflik längst ut i
munnen. Med hjärtat i halsgropen drillar
jag fisken ytterst försiktigt. 

Karphåven, som monterats på ett kort
skaft, frigörs från bältet. En imponerande
hög, bronsfärgad sida skymtar bland
vågorna. Fisken kantrar och glider sakta
över håven. Något chockad tittar jag ner
och känner på tyngden i håven. Den här
braxen väger långt över fem kilo! 

Med darr i knäna och bultande hjärta
vadar jag försiktigt genom dyn tillbaka mot
land. Vågen visar hela 6,1 kilo och efter
några snabba bilder återfår den fantastiska
fisken sin frihet. Mätt på upplevelser och
allmänt nöjd med livet, lutar jag mig  >>
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FISKETEKNIK
Flötesspinn kan praktiseras både
under vadning och från båt. Vattnet
söks av genom att antingen sprida
kasten i solfjädersform, stjärnform,
eller genom att göra parallella kast i
takt med att du vadar eller gradvis
förflyttar båten framåt. Börja alltid
med att fiska av området i rörelse-
riktningen för att inte riskera att
skrämma eventuella fiskar innan de
har sett betet.

Under båtfiske kan det ligga nära
till hands att utnyttja vinden, men
det ska inte mycket vind till för att
båten driver så snabbt att vattnet
inte hinner kammas av ordentligt.
Det fungerar bäst att ankra upp, fis-
ka av området och därefter driva 50-
60 meter innan ankaret försiktigt
sänks ner igen.

Med vinden i ryggen kastar du
längst och har bäst linkontroll. Vänta
10-15 sekunder när flötet har landat
för att masken långsamt ska hinna
sjunka till botten. De efterföljande
spinnstoppen behöver inte vara lika
långa, förslagsvis 5-10 sekunder,
eftersom betet redan befinner sig en
bit ner i vattnet. Variera inspinningen
med 1-4 snabba varv på veven och
kombinera med knyckar i spötoppen.

En lekbraxen, som denna 6-kilosfisk, är betydligt mer sårbar än till exempel en karp. Braxen bör
endast förvaras i karpsäck under mycket korta perioder innan återutsättning.

Något chockad tittar
jag ner och känner 
på tyngden i håven.
Den här braxen väger
långt över fem kilo! 



>>  tillbaka mot ett mossbevuxet träd och nju-
ter av solens värme, vårens spirande grönska
och fåglarnas ihärdiga sång. I mitt stilla sinne
kan jag inte låta bli att dra på smilbanden när
jag tänker tillbaka på alla de sofistikerade meto-
der och mäskningskampanjer som jag har tes-
tat under årens lopp. Nu har jag plötsligt fång-
at mitt livs största braxen på den enklaste av
metoder. En bättre start på säsongen hade jag
inte ens vågat hoppas på. 

mobilt eller stationärt fiske? Nästa försök
ger ytterligare en fin braxen på 5,4 kg. Men för
att verkligen undersöka hur effektiv den nya
tekniken är, i jämförelse med ordinär mäskning
och stationärt fiske, inleder jag en seriös mäsk-
ningskampanj tillsammans med en kompis.
Under två veckor mäskar vi regelbundet i områ-
det som gav de två fiskarna. Våra fiskepass
resulterar inte i en enda braxenkontakt, bortsett
från att ytterligare en femkilosfisk överlistas på
flötesspinn - långt från mäskplatsen! 

Under den sista turen blåser en kraftig syd-
lig vind. För att göra fisket enklare och uppnå
bästa möjliga linkontroll, söker vi av det grun-
da området genom att kasta med vinden. Det
blir en lång dag, men till slut belönas vår tål-

modighet. Vid en liten udde där vinden ligger
på, får jag en härlig fisk på 5,75 kg. Fisken pla-
ceras i en karpsäck och bara en stund senare
försvinner flötet igen. 

Spöet bugar djupt när fisken gör en kraftfull
rusning. Efter några minuter och ytterligare ett
par rejäla rusningar kommer fisken sakta när-
mare utan att jag kan pressa upp den från bot-
ten. Även stora braxnar brukar komma till ytan
relativt snabbt och jag börjar misstänka att en
hyfsad gädda har gapat över masken. När fis-
ken närmar sig håven gör den ännu en snabb
och våldsam rusning som är misstänkt gäddlik.
Efter 10-15 meter lugnar den ner sig och tving-
as mot ytan. Det första jag ser är en stor rygg-
fena och en bred, hög braxenrygg, följt av en
stor stjärtfena. Fisken kapitulerar och ögon-
blicket senare ligger den säkert i håvmaskorna.
Vilken praktfisk! 

Vågen passerar ännu en gång den magiska
gränsen och stannar på 6,05 kg. Med ytterliga-
re ett par stora fiskar på mitt samvete anser jag
att resultatet talar lite för sig självt. Systematisk
genomsökning av stora områden med flö-
tesspinn, är betydligt effektivare än stationärt
mete och mäskning, i jakten på sjöarnas störs-
ta braxnar under vår och försommar.  •
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Flötesspinn kräver ingen avancerad
utrustning. Under normala förhållan-
den på öppet vatten utan allt för hård
vind, fungerar ett lättare matchspö
på 12-13 fot, som normalt används vid
mete efter mört, sarv och mindre
braxen, alldeles utmärkt. När det blå-
ser eller vid fiske bland växtlighet,
krävs ett något kraftigare spö. Lämp-
ligt är till exempel Drennans populära
»Tench Float«, som vanligtvis används
under sutarmete. I kombination med
en liten haspelrulle laddad med 0,18-
0,20 mm lina, kan stora flöten upp till
12-16 gram hanteras utan problem.
Stora flöten på 9-10 gram eller mer,
har en tendens att slita på linan och
för att undvika linbrott är det viktigt
att inte använda för tunn huvudlina.

Tunga flöten har också en tendens
att kasa på linan och det är viktigt att
låsa flötet med någon form av juster-
bara stoppärlor eller flötesstopp. För-

belastade flöten, så kallade missiler,
är klart att föredra och om eventuella
blyhagel används ska de alltid place-
ras precis under flötet. Själva tacklet
ska fiskas utan blyhagel så att mas-
ken dalar sakta genom vattnet.

För att erhålla bästa möjliga pre-
sentation av betet kan det betala sig
att använda en tunnare tafs på cirka
100 cm lina i dimension 0,16-0,18
mm. Själv kör jag gärna med en tafsli-
na av så kallad fluorocarbon. Tafsen
skarvas till huvudlinan med en blod-
eller grinnerknut.

Kroken ska vara sylvass och gärna
av en modell med brett gap, till
exempel Kamasan Wide Gape Specia-
list eller Danish Delight MP1. Till ett
par medelstora maskar är en krok i
storlek åtta lagom, medan det kan
vara nödvändigt att gå ända upp till
storlek sex om två större maskar
används.

UTRUSTNING OCH TAKTIK

Stora, tunga 
missilflöten 

monteras 
lämpligen med 

någon form 
av flötesstopp 

och stoppärlor.

Överst: En hanbraxen känns lätt
igen på sin slankare kroppsform och de

karakteristiska lekvårtorna.

Ovan: Flötesspinn är också en effektiv
metod vid fiske efter abborre i stilla

vatten. Bonusfiskar i form av stor mört
och abborre är inte ett helt ovanligt

inslag under braxenmetet.
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