
Megaål!

Av Jens
Bursell

På 1860-talet rasade guldfebern på Nya Zeelands västkust.
Resultatet är att stora delar av västkusten är perforerad
som en Schweizerost av tvättäkta guldgruvor fyllda med
vatten och lårtjocka storålar... 
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EEEtt kompakt dis lägger sig sakta över älven, samtidigt
som jag börjar diska upp efter måltiden med den eld-
stekta bäcköringen. Jag får en underlig känsla
av att vara betraktad och lyfter blicken
från stekpannan. Då ser jag två par
vaksamma ögon nere i vattnet.

Ålarna buktar sig långsamt
närmare, nu med hungriga
blickar på mina fingrar! Den
största ålen väger troligen runt
sex kilo. För att inte skrämma dem,
drar jag upp fingrarna så långsamt jag
vågar. Sedan ber jag Sören att försiktigt räcka mig

ett av spöna. Med skakande händer serverar jag ett
stycke lammhjärta precis framför nosarna på dem. I fle-

ra sekunder ligger de helt stilla, som om deras
föredragna jaktteknik är att stirra på bytet

tills det dör av skräck.
Plötsligt rör sig båda fiskarna de

sista tio centimetrarna fram till
agnet, allt medan de snor sig
kring varandra. Dessvärre är det

den minsta ålen som tar betet. Väl
på land visar den sig väga ”endast”

4,2 kilo... 
Då mörkret faller gör vi klart rubby-dubby-spå-

ret, preparerat av bloddrypande
oxlever. Agnet är ett kvarts lamm-
hjärta som fiskas med löslina bara
tre meter från land. Som nappalarm
använder jag linan, löst hållen mel-
lan fingrarna. Det har inte gått 30
sekunder innan det hugger, och
sedan brakar det loss! Under loppet
av de följande fyra timmarna hug-
ger den ena stora ålen efter den
andra. Innan natten är över har vi
fångat över 90 ålar, varav säkert 50
är över fem kilo. En del fiskar väger
6-7 kilo. De två största gick till
Sören – 7,7 och 8,8 kilo! 

Vi hade avverkat tusentals kilo-
meter och åtskilliga strapatser i vårt
sökande, men vi hade funnit det –
det ultimata ålvattnet.

De följande nätterna upplever vi
vårt livs ålfiske med massor av ålar

Då
jag tänder pann-

lampan och får se monster-
ålen går det kalla kårar ned

över ryggen på mig.
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Ju mer otillgängligt och avlägset vattnet
ligger, desto fler och större blir ålarna –
och äventyret... 



i megaformat. För mitt eget vidkommande kulminerar
fisket efter en vecka. Det har i flera veckor varit nästan
molnfritt på västkusten, men denna natt kommer ett hårt
oväder in över kustområdet. I samband med stormvar-
ning spås upp till 20 centimeter regn under natten. Det
är ett välkänt fenomen att plötsliga barometerfall kan få
vilket fiske som helst att löpa amok, så jag beslutar mig
för att satsa hårt. 

Sören följer med till sjön, men efter ett par timmar i
strilande regn har han fått nog av vatten. Han är mer än
nöjd med dagens fångst och återvänder till lägret för att
torka upp. Jag är fortfarande helt torr, och då ovädret långt
ifrån har kulminerat, beslutar jag mig för att stanna kvar.
Regnet blir hårdare och detsamma blir fisket – ett närmast
konstant fajtande med ålar på mellan fyra och sju kilo.

Efter ett par timmar bryter blixt och åska lös över den
gamla gruvan. Plötsligt avstannar huggen och det går ett
par minuter utan så mycket som ett enda ryck i linan.
Befriad av den lilla pausen kan jag inte låta bli att spe-
kulera i om fisket håller på att dö ut, eller kanske det
motsatta! Kanske har en grymt stor dominant ål kommit
och jagat bort ”småfisken”? I samma ögonblick löper
linan ut och jag hamrar in i en fisk som känns långt stör-
re och våldsammare än någon ål jag tidigare har haft på
kroken. 

Väl medveten om att djuret går förlorat om jag inte
håller det stenhårt, hänger jag mig i spöt och blockerar
bromsen. Fisken stöter blytungt men med en våldsamt
press får jag upp huvudet i ytan. Fisken glider motvilligt
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I vårt sökande efter
storål vandrar vi in i det

ena sagolandskapet
efter det andra.

Det handlar om blodtörstiga monster. Mäska med njure och
agna med hjärta. Hemskt tycker du, mums tycker sjöodjuret.



mot håven. Då jag tänder pannlampan och får
se monsterålen går det kalla kårar ned över
ryggen på mig.

Djuret är långt bredare över ryggen än
något jag tidigare har sett – omkring 20 centi-
meter över nacken. Då bara delar av fisken är
över vattnet är det svårt att bedöma längden,
men 140-150 centimeter är ingen överdrift.
Fisken är långt ifrån färdig för håven och slår
tungt fram och tillbaka. Åskan tilltar och
enstaka blixtar är så nära inpå att de lyser upp
sjön. Himmel och jord går i ett. Trots att
bromsen är praktiskt taget låst, både meka-
niskt och manuellt, lyckas det fisken att göra
ett tungt utlöp mot en närliggande flytande ö.
På ett mirakulöst sätt får jag åter pressat huvu-
det till ytan, men dessvärre ankrar den sig fast
i rötterna under ön. Den får ett solitt grepp i en
rot och det är därför inte annat att göra än att
sätta allt på ett bräde. Spöt belastas till det
yttersta och plötsligt knäcks wiren. Det stora
Owner lekandet piskar som en projektil förbi
mitt huvud. 

Slaget är förlorat och när jag sitter där i det
strilande regnet går det plötsligt upp för mig
hur mycket stormen har tilltagit. Det blixtrar
nu konstant precis över mitt huvud. Totalt
knäckt packar jag ihop. Men inte ens den störs-
ta ålen är värd risken att grillas av en blixt.

FISKEJOURNALEN 7/2000 27

Tips för longfinned eel
De bästa redskapen till ål i 3-10 kilosklassen är
ett helaktions 12 fots karpspö med en testkurva
på 2 1/2 - 3 1/2 lbs Tc. Med en solid haspel-
rulle som t ex Shimano Baitrunner 6500, är du
utrustad för den värsta tänkbara situationen. Då
fisken ofta står nära inpå rötter är huvudlina av
0,50-0,60 nylon klart att föredra. 
Går man efter de lite större fiskarna är Drennans
28 lbs Green Wire den perfekta tafsen. De bästa
krokarna är cirkelkrok (Gamakatzu Octopus Circle
hooks) storlek 4/0 - 6/0. Cirkelkrokar ger enligt
vår erfarenhet möjlighet att återutsätta minst 99
procent. Detta står i skarp kontrast till ålfiske
med normala krokar, där är över 90 procent blir
djupt krokade – många så illa att man inte kan
återutsätta dem.
Jag är övertygad om att cirkelkrokar i storlek 
1-3/0, är som skapta till vårt specimenfiske här
hemma, efter t ex lake och ål, som är kända för
att sluka agnen ordentligt – prova om du får möj-
lighet. Cirkelkroken ger verkligt bra krokfäste, när
väl kroken sitter där. Tekniken med dessa krokar
är att även om fisken slukar agnet, gör den inåt-
vända spetsen att fisken, vid uppstramning av
linan, ”prickas” först när kroken kommer ut och
får tag i käken eller mungipan. Vill man öka chan-
sen till att kroken sätter sig korrekt, skall man
inte göra mothugg på normalt vis. Istället låter
man bara linan strama upp gradivs, så fisken får
tid att vända, varvid kroken lättare får fäste.
Kroken agnas bäst med halvt eller kvarts lamm-
hjärta, hela kycklinghjärtan eller andra blodiga
köttstycken som sitter bra fast på kroken. Njure
samt ox- och lammlever lockar suveränt, men
lämpar sig bäst till mäskning – t ex i en megafee-
der eller i en rubby-dubby påse. Ett annat hyperef-
fektiv sätt att locka fisken, är att lägga 1/2 kilo
hackat oxkött i en vattendunk med 1/2 liter vat-
ten och mjöl. Skaka ordentligt och häll den lock-
ande soppan i vattnet. Kan du skaffa färskt blod
är det ännu bättre. En stor malhåv är det idealis-
ka för att landa fisken.
Stor ål kan finnas i alla typer vatten, från pytte-
små dräneringskanaler till stora sjöar och floder.
Då yrkesfisket är huvudorsak till utfiskning av
stora fiskar, gäller det att finna vatten som inte
fiskats kommersiellt på många år. Ju mer otill-
gängligt desto bättre. Fisket är helt klart bäst
kväll-natt-morgon.

Artikelförfattaren med ett knippe
godkända ålar.


