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Bra verktyg ska du inte slarva med om du 
vill vara lite extra seriös med ditt gädd-
fiske. Du behöver olika verktyg för att 
tillverka tackel och andra för att kroka 
av fisken. Sist, men inte minst, kan en 

bra tång vara det som ska till för att rädda antingen 
fisken, eller ditt finger, om kroken satt sig illa.

Fjäderringstången – en hjälpreda
Fjäderringstången är ett måste när du fiskar med 
stora konstbeten. Även om det går att öppna en fjä-
derring med naglarna, så går det mycket fortare och 
enklare med en bra tång. Att öppna en stor fjäder-

Kombinationstång – klarar lite av varje
Den platta delen på tången kan användas för att 
klämma ihop vajerlås eller att strama åt knutar. I 
det förstnämnda fallet är det en fördel om tången 
inte är räfflad, medan det är tvärtom när det gäller 
knutar, då räfflorna hindrar linan att glida.

Den bästa formen för att klämma ihop vajerlås 
är dock en konisk urfräsning i käftarna. Det ger ett 
mer jämnt tryck på vajern inne i låset, vilket ger 
bättre dragstyrka på tacklet. 

När du ska använda större vajerlås och ska 
klämma perfekt gör du det enklast och bäst med en 
riktig vajerlåstång som är speciellt utvecklad för 
detta – helst en som har utväxling.

Om tången har en avbitarfunktion är den oftast 
konstruerad som två vassa eggar som trycker mot 
varandra längst inne i käftarna, där kraftöverfö-
ringen är som bäst. Det är stor skillnad i kvalitet 
på dessa. Välj en som utan problem gör ett snyggt 
snitt, även på grov vajer – till exempel en tång 
med tungstensbeläggning. Mer om ”äkta avbitare” 
längre ner.

Avkrokningsverktyg  
– gäddfiskarens bästa kompis
Det finns en hel uppsjö av avkrokningsverktyg. En 
kombinationstång fungerar fint när fisken är ytligt 
krokad. Men det bästa är givetvis skaffa sig en upp-
sättning olika specialtänger. Det gör livet lättare, 
både för dig och för fisken när den är djupt krokad.

Peang måste finnas i varje gädd- 
fiskares verktygslåda. Speciellt om 
du fiskar med mindre krokar, 
storlek 4-10, som vid fiske 
med betesfisk eller release-
tackel. Här är den ett fan-
tastiskt precisionsverktyg 
eftersom tången har tunna käf-
tar och en självlåsande funktion. Det 
är utmärkt både för tackelbindning 
och avkrokning. Peanger kan köpas 
i ett otal olika varianter och 
längder, både med raka och 
böjda käftar. Vilken typ 
som är bäst beror på 
situationen, så 
det kan vara 
bra att ha 
flera 
olika. 

Även om det går att öppna en fjäderring 
med naglarna, så går det mycket  
fortare och enklare med  
en bra tång.en gäddfiskares 

verktygslåda

Avkrokningstång, avbitare, verktyg för att tillverka tackel. Som modern gäddfiskare, 
behöver du en uppsättning av olika verktyg. Vi går igenom vilka som är viktiga 
och hur de ska fungera.

Till vänster två bra fjäderringstänger 
från Rapala, som klarar allt från 
tackelproduktion till avkrokning. Till 
höger Savage Gears Big Lure Plier, 
som är ett stadigt och välfungerande 
allroundverktyg för bland annat 
avkrokning av konstbeten med större 
krokar, som inte sitter alltför djupt.

ring med naglarna när det är kallt kan dessutom 
vara nästan omöjligt, i värsta fall kan det resultera 
i en otäckt bruten nagel eller andra fingerskador.

Principen är enkel. I ena skänkeln sitter en 
liten spets som är vänd vinkelrätt mot skänkeln. 
Spetsen placeras mellan trådarna i fjäderringen 
och så öppnar du ringen genom att trycka ihop 
tången. Plättlätt. 

De flesta fjäderringstänger kan även fungera 
som plattång, griptång och avbitartång, vilket gör 
dem till suveräna allroundverktyg. De kan använ-
das både vid tackeltillverkning och avkrokning av 
fisk – åtminstone om kroken sitter ytligt.

Om gäddan är djupt krokad med större 
krok är det kroklossare som de här 
som ska användas. Överst ligger den 
klassiska Hookout, som man bland 
annat kan få från Zebco, BFT och Savage 
Gear. Nederst en Rapala kroklossare.

AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

Jens Bursell i färd med 
att avkroka en fin gädda, 
som föll för en stor mört, 
fiskad fem meter ner i 
vattnet. Lägg märke till 
peangen, som är perfekt 
till mindre krokar, som man 
ju oftast använder när man 
fiskar med betesfisk eller 
releasetackel. 

De flesta 
fjäder-
ringstänger 
kan även 
fungera som 
plattång, 
griptång och 
avbitartång
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Käftarna kan antingen vara räfflade eller 
plana. Fördelen med räfflor är att de ger bra 

grepp när du ska dra till en knut, men de kan ha 
en tendens att skada mindre, tunntrådiga krokar. 
Det kan därför vara en god idé att använda räfflade 
käftar för att dra åt tackel, men plana för avkrok-
ning. 

De korta peangerna är bäst för att dra åt tackel, 
men de lite längre är bättre för att ta ut djupt sit-
tande krokar. En del peanger har både en räfflad 
och en slät del.

En del peanger har dessutom avbitar- och utdra-
garfunktion, som kan användas till att knuffa min-
dre krokar bakåt, ur krokgreppet, vilket kan vara en 
fördel i vissa situationer.

Vid gäddfiske är peanger ett verktyg för min-
dre krokar, men när vi talar om grövre grejor, från 
storlek 4 och uppåt behövs det kraftigare doningar. 
Lägger du press på större krokar med en peang ris-
kerar du att förstöra peangen. 

Rejäla tänger och hookouts
Tänger till de stora krokarna har i årtionden 

används för saltvattensfisket – och på 
senare tid till gäddfisket. Hookouts 

är skapade för att kunna hantera 
avkrokningar även djupt ner 

i käften, där vanliga tänger kommer till korta – helt 
enkelt för att de är för korta...

På den klassiska "hookouten" klämmer du ihop 
två handtag, vilket aktiverar två små gripkäftar i 
andra änden på tången. Konstruktionen ger en rik-

tigt bra kraftöverföring trots redskapets längd, så 
det finns skäl att vara försiktig om det handlar 

om krokar mindre än storlek 4. Ska du bara 
ha en enda sorts tång för gäddfisket är det 
här en bra investering. Den är bra – och dess-
utom ganska billig.

En annan avkrokare som passar riktigt bra 
för djupa krokningar har en gripkrok som du  
greppar runt kroken för att sedan trycka loss den 
baklänges. 

De här båda kroklossarna passar betydligt 
bättre för djupa avkrokningar och stora krokar 
än till exempel en 30 centimeters peang, som inte 

alls ger ett lika bra grepp om kroken vid krångliga 
tillfällen. 

Tre klassiska peanger för mindre 
krokar. Till vänster Scierras 
Curved Forceps och till höger 
en riktig operationspeang av 
titanium. Nederst en extra lång 
peang för djupa avkrokningar. 

Överst en tång från SPRO 
med utväxling, gjord 
för att kunna klämma 
ihop även de största 
vajerlåsen. Nederst 
SG Magic Scissors, där 
man kombinerat sax 
och fjäderringstång i 
ett verktyg. Lägg märke 
till spirallänken som 
förhindrar att man  
tappar verktyget.

Avbitare som biter
Det finns en del mycket kraftiga  
avbitartänger med långa skaft, så kraf-
tiga att de kan knipa av krokar upp till 
storlek 5/0. Några är gjorda med en 
utväxling som förstärker kraftöver-
föringen, vilket gör att du kan knipa 
av även en riktigt grov krokvajer. 
En sådan tång är ett måste för varje 
gäddfiskare – och brukar komma 
till användning vid problematiska avkrokningar, 
antingen på fisken eller fiskaren. 

Kraftiga avbitartänger kan delas upp i två typer, 
där bettet är antingen vinkelrätt eller parallellt mot 
tångens längdaxel. De sistnämnda ger det krafti-
gaste bettet och är därför 
att föredra. Tänger med 
käftarna parallellt med 
tången är dessutom en för-
del så att man lättare kan 
komma åt, utan att skada 
fisken, om kroken sitter 
nere bland gälbågarna. 

Tappa inte tången
Vid båtfiske krokar man 
oftast av fisken vid båtsi-
dan. En gädda håller du 
enklast i ett gälgrepp och 
tar ut kroken medan fis-
ken är i vattnet. Men vid 
sådan avkrokning kan du 
lätt tappa taget om tången. 
Då kan det vara en fördel 
om den är monterad med 
en handledsögla, eller en 
liten spirallänk som kan 
krokas fast i bältet eller 
kläderna.  

Det är sällan 
man får användning 
för en käftöppnare, 
men om fisken är väldigt 
motspänstig kan man använda en 
sådan här modell med kulor i ändarna 
så att man inte skadar fisken.

I en avkrokningssituation som den här 
är SG Big Lure Plier perfekt. Här håller 
författaren på att avkroka en fin fisk, 
fångad på en Westin Monsterteez. 

Kraftiga avbitare 
som de här är 
nödvändiga om man 
blir tvungen att klippa 
av en krok för att få betet 
fritt, antingen från fisk eller 
fiskare. Överst Fox Hammerhead 
Plier och nederst BFT Power Cutter.

När fisken avkrokas på land eller 
i båten bör den ligga mjukt och 
fuktigt på en avkrokningsmatta, 
så att den inte skadar sig själv 
om den bankar med kroppen. 
Gäddan på bilden är fångad vid 
betestrolling med mindre krokar 
och då passar peangen bra.

En gäddfiskares verktygslåda

Hookouts är 
skapade för 
att kunna 
hantera 
avkrok-
ningar även 
djupt ner i 
käften...
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