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Trumman i en
situation han har
prövat tusentals
gånger förut. Lägg
märke till polaroid-
glasögonen, de gör
att fisk och följare
upptäcks lättare
i vattnet.
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Spöspetsarna dunkar nedåt med
rytmiska slag medan våra jerk-
beten synkroniserat närmar sig

båten med hypnotiska, sneda utslag
åt sidorna. Plötsligt drar det till kraf-
tigt i Stefan ”Trumman” Trumstedts
spö, men så förvandlas det tunga
hugget till en slak lina. 

– Fan, ropar Stefan. Det var en
riktigt stor fisk!

Sekunden efter ser jag i ögonvrån
hur Stefans kamrat Michael
”Berget” Berganders bete förföljs
av en meterlång gädda. Bara ett par
meter från spöspetsen hugger

fisken, men missar och vänder. Ett
ögonblick senare kommer mitt bete
in nära båten. Också den här gång-
en hinner jag skymta bredsidan på
en ordentlig gädda som ändrar sig i
allra sista stund. Det är inget tvivel
om saken: efter ett par timmars
småsegt fiske har vi hittat en lovan-
de liten vik med massor av fisk.

Färgen ger resultat
– Färgvalet kan ha stor betydelse
när fisken är tveksam, hävdar Trum-
man och byter till en ny kulör innan
han kastar ut igen. 

Redan efter några få nedåtryck
med spöt slår en fin gädda käftarna
om hans bete. Medan han drillar
femkilosgäddan får jag höra histori-
en om den nya rödbruna färgvarian-
ten han använder som har fått
namnet bruntorsken.

– Micke och jag kommer båda
från Stockholm och fiskar en hel del
i södra skärgården. Här är färgerna
på gäddans bytesdjur desamma som
i sötvatten. Det resulterar i att vi
använder jerkbeten som påminner
om de som traditionellt används i
spinnfiske i sjöarna – från imitatio-

adrenalinmissbrukare
Enligt Stefan ”Trumman” Trumstedt, en av Sveriges skickligaste
gäddfiskare, är jerkfiske en av de allra mest spännande och
effektiva metoderna för att överlista storgäddan. FJ:s Jens
Bursell följde med på ett pass, och återvände chockad över vad
han fått uppleva...

AV Jens Bursell jens.bursell@fiskejournalen.se

DDSPINN

Buster Jerk är en allround-glider som är mycket lätt
att fiska med, även för nybörjare. Spinn in som en

normal vobbler, bryt av med sporadiska jerkrörelser.
Här en relativt neutral färg till klart vatten.
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Jens Bursell återutsätter sin 15,2
kilos drömgädda, tagen på en
sakta sjunkande Buster Jerk i
färgen Tånglake II.
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ner av mört och abborre till signal-
färgade mönster, som till exempel
”firetiger”. Som i många andra
former av fiske gäller det att använ-
da mer dämpade färger i klart vatten
och ta fram de mer psykedeliska
kulörerna i grumligare vatten.

Medan Trumman sätter tillbaka
gäddan fortsätter han berätta:

– Men ju längre söderut man
kommer i Östersjön, desto mer
ändrar sig artsammansättningen.
Här äter gäddorna småtorsk, smör-
bult och tånglake i stora mängder.
Det är just dessa fiskar jag har
försökt imitera med rödbruna
färger.

Jubelrop för danskt rekord 
När jag kastar ut mitt eget jerkbete
över vattnet kan jag ana skuggan av
en stor fisk som gör ett utfall mot
betet. Jag bestämmer mig för att
testa Trummans teori och monterar
en rödbrun, långsamt sjunkande
Buster Jerk på tafsen.

Efter några meters inspinning
över det grunda vattnet ser jag en
massiv virvel i ytan samtidigt som
jag får ta emot ett våldsamt ryck i
spöt. Tyngden och det kraftfulla
motståndet avslöjar att det är en stor
fisk.

Gäddan kör tungt utåt sidorna
samtidigt som Trumman och Micke
delger mig fakta om fiskens inte
helt oansenliga storlek. När gäddan
närmar sig båten blir de båda något
högljudda:

– Fy fan, hojtar Micke, under
tiden som gäddan cirklar runt båten.

Trumman kavlar upp ärmarna
och gör sig beredd att handlanda
gäddan. Den är enormt bred över

J e r k b e t e v å g e n

Trumman var en av de första som anammade jerkfisket och har kört
hårt med det sedan år 2000, inspirerad av både amerikanska
muskiefiskare och svenska gäddproffs som Leif Engström och Jonas
”Gösjonas” Karlsson. Det första jerkbetet som dök upp i Sverige
var The Pig. Det var för övrigt på detta bete som Torbjörn ”Buster”
Odén tog en 14,65-kilosgädda som satte igång snacket i stugorna.
Buster Jerk kom hösten 2002 och var det första skandinaviska
jerkbetet som massproducerades.

” Oavsett om du fiskar i sjö eller
hav är de grundläggande
principerna i fisket desamma.



ryggen. Mina nerver sitter helt utan-
på när Trumman försiktigt låter
handen glida in bakom gällocket.

– Jäklar, vad stor den är. Häftigt!
ropar Trumman när han baxar
ombord fisken.

– Fattar du hur galet det här är,
fyller Michael i. Det här är defini-
tivt en av de fyra–fem största jerk-
fångade gäddorna som tagits i den
svenska skärgården.

Troligtvis är det också den största
jerkgäddan tagen av en dansk,
tänker jag uppspelt.

Gäddan åker snabbt ner i en stor
karpsäck och vi sätter kurs mot land
för att få den korrekt vägd. Snart
kan vi avläsa vikten 15,2 kilo på
digitalvågen. En kort fotosession,
innan den magnifika fisken får
simma tillbaka. Jodå, han hade rätt
den rackarns svensken. Rödbrun
var dagens medicin.

Metod för alla vatten
Det här utspelar sig i Blekinges
skärgård, vid Eriksberg, men kunde
i princip ha skett i vilket vatten som
helst i Skandinavien, menar Trum-
man.

– Oavsett om du fiskar i sjö eller
hav är de grundläggande principer-
na i fisket desamma, säger han. 

I mitt hemland Danmark har
tekniken funnits några år, men det
är först nu som den fått ett riktigt
genomslag bland gäddentusiasterna
– i varje fall av fångstrapporterna
att döma. I år står jerkfisket för en

betydande del av danska storgäd-
dor över tolv kilo. Och fler lär

det bli, i ett land där metet
länge varit den domi-

nerande meto-
den.

– Visst finns det dagar då mete
med levande agn kommer att vara
överlägset, men det finns mycket
som talar för att jerkbeten överträf-
far den äkta varan under många till-
fällen. Räknar man antalet fångade
gäddor per antalet nerlagda fiske-
timmar tror jag att metarna kommer
till korta. Bara tiden det tar att skaf-
fa agnfisk under den kalla årstiden
kan man ju använda för att göra rätt
många kast, tycker Trumman.

Ett effektivt vapen
– Fördelen med jerkbete jämfört
med mete, fortsätter Trumman, är
att man snabbt kan söka av stora
ytor. Det gör metoden perfekt för
att testa nya vatten.

– Stora områden kan givetvis
avsökas genom att till exempel
meta med flera spön, men flexibili-
teten med jerkbeten är större. Några
snabba kast mot områden som är
extra heta lokaliserar ofta fisken
effektivt, poängterar han. 

Ett bra exempel på jerkteknikens
effektivitet är att det finns många
beten som går att fiska riktigt grunt.
I anslutning till leken, före eller
efter, står fisken ofta parkerad i
grunda vikar där många andra
metoder helt enkelt inte fungerar.

Ett annat exempel är en varm
sommarkväll då stora gäddor plöts-
ligt jagar ytligt en bit bort. Ett väl-
placerat kast med ett jerkbete hittar
snabbare rätt än ett tackel med
agnfisk. Dessutom tar inte ett jerk-
bete skada av att du snabbt slänger
ut det upprepade gånger...

Med långkastande och grundgå-
ende jerkbeten kan du också nå
fisken på grunt vatten utan att behö-
va placera båten för nära och riske-
ra att skrämma gäddorna.

– Årstiden och situationerna har
stort inflytande över när jag väljer
jerktekniken, menar Trumman.

– På vårens grunda vatten, eller
vid fiske på sommarens morgnar
och kvällar förstås. Men också från
sent i augusti till en bit in i novem-
ber kan man ha riktigt bra fiske i

Tafsmaterial av 
enkeltrådig titanium knyts i 
betesöglan eller beteslåset med en 
blodknut (max fyra varv) som stramas 
åt tills det tar stopp. Strama inte åt 
mer än på bilden. Överstramas knuten så
kinkar den. Undvik lekande vid beteslåset.
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En av Trummans
favoritrullar är en Abu
Record. På Low-Profile
multirullar är det lättare
att ha tummen över
rullgaveln, men problemet
är att linkapaciteten ofta
är för låg när det gäller de
kraftiga linorna.

VÄNSTER (ÖVERST)
Färger som dessa fiskar
bra i relativt bräckt vatten
där gäddorna käkar torsk
och tånglake.

VÄNSTER (UNDERST)
En av Bergets favoritrullar
är Shimano Calcutta DC,
vars digitalbroms gör
kasten oerhört enkla.
Speciellt i motvind och
med lite lättare bete, är
risken mindre för
linresning än med
konventionella rullar,
konkluderar Michael.
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sjöar och skärgårdens grundare
områden när betesfisken söker sig
till grundvattnet. Storgäddorna är i
hälarna på dem. Vi har även haft
riktigt bra gäddfiske med tekniken
under de kallaste perioderna
december till mars. Det enda som
kan stoppa det här fisket under den
perioden är isen, vilket medför att
fisket har bedrivits nästan uteslutan-
de i södra delen av ostkustens skär-
gårdar.

Nattfiske på sommaren är ett
kanontillfälle för jerkfiskaren, det
har många danska sportfiskare fått
erfara.

Ett exempel är en sjö på Jylland
som levererat många stora gäddor
uppemot 15 kilo. Men fisket blev
allt trögare när gäddorna började
genomskåda alla tackel med levan-
de betesfiskar. När sportfiskarna
övergick till att nattfiska med jerk-
bete kom framgångarna. Många
fick de stora fiskarna igen. 

Variation är som alltid nyckelor-
det till succé i hårt fiskade vatten.
Har fisken lärt sig att associera
naturliga agn med fara kan exem-
pelvis jerkbete vara modellen. Det
är inte helt överraskande att jerk har
gett flera fina gäddor i Skandinavi-

ens kanske hårdast fiskade vatten –
Lödde å. 

Redskap och teknik
Många jerkbeten rör sig inte särskilt
fisklikt förrän du ger dem liv. Men
vissa slingrar sig lockande genom
vattnet, vid ganska ordinär inspin-
ning. Vad som är bäst är svårt att sia
om, men det verkar som om ju mer
oförutsägbar och varierande gång
ett bete har, eller får med din hjälp,
desto mer lockande är det för
gäddans attack. Det bästa är om
betet liknar ett skadat byte. 

De sidorörelser ett jerkbete gör
skapas när du knycker spöt nedåt.
Ju kallare det är, desto mer effektivt
är det att jerka betet så att sidledsrö-
relserna maximeras i frekvens.
Omvänt verkar det som om tillta-
gande värme gör att betet med
fördel kan tas hem i en ganska rät
linje. Stora jerkbeten ger stora
gäddor, men givetvis finns det till-
fällen då små beten funkar bäst.

– När betet landat och du börjar
hemtagningen ska du alltid se till att
ha spöspetsen riktad rakt mot betet.
Eftersom vi snackar tunga beten är
det en fördel med rätt grov lina.
Den är lätt att reda ut och håller

Mantan är mycket avhängig av dina rörelser.
Kan fiskas med korta drag som slider, eller
med normala drag som glider. Med kraftiga
drag kan den glida upp till 1,5 meter innan
ett nytt drag får den att ändra riktning.

The Pig är mycket effektiv med en
oförutsägbar gång, från sida till sida för att
plötsligt skjuta upp eller ner i vattnet.
Fiskar omedelbart under ytan och är i
princip en hybrid mellan glider, stickbait
och pullbait.

Belly Buster funkar bra till relativt djupt
fiske, ner till fyra meter. Särskilt lämpad för
kallt vatten, där den spinns in med
långsamma försiktiga drag, så att det vrider
sig om sin egen axel och vänder sidan upp.
Denna färg passar bäst till klart vatten.

Stort bete till stor fisk, gäller inte alltid, men
ibland är det en sanning. Rödbruna färger
som den här är extra aktuell där det finns
mycket torsk och tånglake, till exempel I
Blekingeskärgården och andra vatten med
bräckt vatten.

” Ju kallare det är, desto mer effektivt är
det att jerka betet så att
sidledsrörelserna maximeras i frekvens.

F a m i l j e n  j e r k b e t e

Gliders: Jerkbeten med stora utslag åt sidorna. Exempel: Buster Jerk och 
Big Bandit.
Sliders: Sidorörelserna är mindre än hos gliders. Exempel: Belly Buster och
Salmo Slider.
Pullbaits: Beten som går högt upp i vattnet och dyker vid rycken. Fungerar
bäst i varmt vatten. Exempel: Musky Mania Burt.
Stickbaits: Cigarrformade ytbeten som zickzackar (walk the dog) utan att
bryta ytan. Den här typen av beten är Trummans favorit för fiske över grunt
vatten med tät växtlighet. Exempel:Viper,Top Bandit.
Poppers: Har konkav nos som får betet att ploppa och plaska på ytan.
Fungerar bäst i varmt vatten. Exempel: Rapala Skitter Pop eller Frenzy Popper.
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Det här är fiske för
adrenalinmissbrukare. Om inte
så blir man det... för det här är
beroendeframkallande!



www.scierra.com 

Scierra 
Technical Clothing
At udvikle den perfekte beklædning er et 

spørgsmål om materialevalg, funktionalitet,
pasform, klimakontrol og intensiv testning.  Be-
greber som åndbarhed samt vand- og vindtæthed 

sætter rammen for kvaliteten. Men også sansen for 
detaljer skaber beklædning som holder år efter 

år. Det nye Sceirra beklædningsprogram omfatter 
jakker, bukser, soft shells og fleece. 

Zip up www.scierra.com to see technical features and full program.
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även om du skulle få ett litet trassel
i utkastet. Och får du bottennapp
har du lite styrka att dra loss betet
med, förklarar Trumman.

Trummans knep
Själv använder han multirulle med
flätlina i dimensionen 0,36 millime-
ter och ett spö i längden 6–6,8 fot,
med en kastvikt på uppemot 150
gram. Spöna måste givetvis vara
styva med en utpräglad toppaktion
för att du ska kunna styra ditt bete
lätt och för att snabbt kunna driva in
krokarna i gäddkäften vid mothug-
get.

– På djup mellan 3 och 5 meter är
det en fördel att fiska ganska nära
ytan när vattentempen tillåter detta.
Betet kommer då lättare att passera i
gäddans synfält. Är fisken i stöten
har den inga problem med att stiga
flera meter för att ta ett byte. Men du
kan också låta betet sjunka ner och
fiska det djupare. Det går också att
belasta tafsen med bly för att få ner
det djupare, men ofta ger det inga
direkta fördelar, menar Trumman. 

– Att fiska långsamt i kallt vatten
är det vanliga. Men inga regler utan
undantag. Vid vårt förleksfiske här i
Blekinge, precis efter islossningen,
hade vi bäst resultat med snabbt
infiskade, stora Big Bandit-beten.

– Många använder styva piano-
trådstafsar av rostfritt stål eller

styva titantafsar eftersom de ger en
gångjärnseffekt och har lättare
inverkan på betets sidorörelser,
säger Trumman.

Se till att den tafsen du köper verk-
ligen är styv och vill fjädra tillbaka.

De flesta jerkbeten som finns på
svenska marknaden fungerar annars
utmärkt även med en mjuk tafs.
Personligen föredrar Trumman och
hans vänner tafsar i titanium. De
håller mycket längre, avslöjar
Trumman, som själv använder en
40 centimeter lång enkeltrådig
mjuk titaniumtafs i de allra flesta
situationer. Men en styv tafs är
lättare att fiska med om du är
nybörjare. 

Han avslutar med ett litet tips:
– Tryck fast en oval stoppärla av

mjukt gummi över knuten och
början av lekandet till tafsen. Det
skonar knuten och, inte minst,
toppöglan när du fastnar med blick-
en på en stor efterföljare och vevar
upp tafsen ända upp till spöt.

Mer på webben!
På FJ-TV visar Trumman sina
tekniktips och hur de olika jerk-
betena går i vattnet. Dessutom
klipp ur filmen Gäddfeber!

F

” – På djup mellan 3 och 5 meter är det en
fördel att fiska ganska nära ytan.

Den tecknade fisken Nemo har
inspirerat denna glider. De starka

färgerna är perfekta för kalla,
grumliga vatten!

Bringsens Sportsfiske,
Mörrum
Tel: 0454-50750

Dan - Tackel, Höganäs
Tel: 042-340601

Fiskecenter, Jönköping
Tel: 036-161514

Fiske & Fiskar, Malmö
Tel: 040-260677

Fiskespecialisten, Sälen
Tel: 0280-20267

Fiskarnas Redskapshan-
del, Stockholm
Tel: 08-55609650

GK´s Fiske,Arjeplog
Tel: 0961-10089

Görans Sportfiske,
Eskilstuna 
Tel: 016-130770

Jakt & Fiskecenter,
Falun
Tel: 023-21855

Kungälvs Fiske & Jakt
Tel: 0303-17290

Norr Sport, Gällivare.
Tel. 0970-555 44

Nyboverken, Skövde
Tel: 0500-482280

Nymans Fiske & Fritid,
Piteå
Tel: 0911- 15425

Skeppsfounering 
Marine, Norrköping
Tel: 011-211420

Sportfiskarn, Strängnäs
Tel: 0152-10360

Sportfiskeboden, Täby
Tel: 08-7566088

Sportfiskebutiken,
Kållered
Tel: 0317-951123

Sportfiskepoolen,
Uppsala 
Tel: 018-104420

Sportsfiskecenter,
Kalmar
Tel: 0480-22240

Stjärnås Sportfiske,
Göteborg
Tel: 031-197848

Stockholms 
Flugfiskecenter
Tel: 08-6684550

Sundbybergs 
Sportfiskecenter
Tel: 08-289623

Tammers Sport & Jakt 
AB, Mora  
Tel: 0250-1063

Tammers Sport & Jakt 
AB, Älvdalen 
Tel: 0251-10600

Testebo River, Gävle
Tel: 026-128850

Vestlis Flugfiske,
Borlänge
Tel: 0243-237486

Vestlis Flugfiske, Djurås
Tel: 0241-51365

Vidars Fiske & Fritid,
Karlstad
Tel: 054-101930

Wild Gim Fishing,
Östersund
Tel: 063-125670

Wildmarksshoppen,
Kiruna
Tel: 0920-10052

Wildmarkshörnan,
Luleå
Tel: 0980-82215

Willys Sportfiske AB,
Västerås
Tel: 021-144414

Wittlock Sportfiske,
Halmstad
Tel: 035-212191
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