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Det höga gräset är fortfarande vått 
av dagg när jag försiktigt banar 
mig väg längs den lilla ån. Det är 
inte första gången jag är här och 
fiskarna har därför hunnit se allt 
vad betesasken erbjuder.

Längs ån finns det gott om buskar och träd och 
eftersom vi hunnit ett bra stycke in på säsongen 
växer skräppor, örter och vass så högt att de helt 
skärmar av den lilla ån. 

Ingen fiskar med flugspö här. Även för en skick-
lig kastare är det helt omöjligt att täcka mer än 
ett par procent av de fina ståndplatserna, som det 
blott meterbreda vattendraget bjuder på. Men just 
en fluga är vad de skygga öringarna ännu inte fått 
smaka på.

Därför har jag trätt på en liten glaspärla, på ett 
par gram, direkt på min fluorocarbonlina och pla-
cerat ett justerbart flötesstopp under den, så att jag 
kan justera tafslängden allt efter förhållandena. 
Just här, där jag fiskar, är ån så smal att en 30-40 
centimeter lång tafs är vad som är maximalt möj-
ligt om flugan ska landa med tillräcklig precision 
längs de kanter och rännor där fisken brukar stå.

Perfekt placering
Den lilla glaspärlan är överraskande lätt att kasta 
med och efter lite träning går det fint att placera 
den precis där jag vill ha den – både med över- och 
underhandskast. 

Jag kommer fram till en riktigt klassisk stånd-
plats. Ett djupt, snabbt stryk drar förbi och under-
minerar en grästuva precis där ån böjer av. Med ett 
mjukt underhandskast svingar jag tacklet över 
tuvan, så att flugan landar perfekt, 45 grader 
uppströms. Glaspärlan sjunker snabbt i 
samma ögonblick som tafsen svänger 

in under tuvan. Sekunden senare rusar en fin öring 
ut från sitt gömsle och snappar åt sig den lilla pro-
vocerande orangefärgade flugan, så att det blir ett 
våldsamt ryck i det klena spöet.

Fisken piskar iväg uppströms och det gäller att 
hålla emot när den med hetsiga ryck försöker borra 
sig in under växterna ett tiotal meter längre upp-
ströms. 

Jag lyckas pressa ut den och ögonblicket senare 
tvingas jag lyfta spöet så högt jag kan, samtidigt 
som jag vevar för fulla muggar, eftersom fisken 
rusar nedströms i expressfart. Den stannar en 
bit ned, mitt i ström-
men, för att 
försöka 

Fiskejournalens innovative medarbetare Jens 
Bursell har testat en ny spinnfiskemetod 
med kristallklara sänken av glas. De gör 
det möjligt att presentera en fluga eller ett 
minibete, så diskret, delikat och effektivt att 
även de skyggaste fiskarna sänker garden. 

AV Jens Bursell redaktion@fiskejournalen.se

    Ny 
glasklar 
  metod!

– för spinnfiske med flugor 
och andra minibeten

Osynliga 
kastsänken 

En liten orange fluga, fiskad med 
glaspärla som kastvikt, var det som 
skulle till för att överlista den här 
fina öringen.

Jens Bursell med en sexkilos regnbåge, 
som tog på en pytteliten tubfluga, en 
Montananymf. Kastvikten var ett åtta 
grams glaslod.

...senare rusar en fin öring ut 
från sitt gömsle och snappar 
åt sig den lilla provocerande 
orangefärgade flugan. Med en glaspärla får du 

en perfekt presentation 
av små flugor som snabbt 
ska sjunka. Justera 
tacklets längd genom att 
flytta stoppknuten. Lägg 
märke till plastpärlan som 
är nödvändig om knutens 
diameter är mindre än 
glaspärlans hål. 
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Glassänken finns i form av glaspärlor och som avlånga 
genomlöpslod. Tacklingen kan ske på flera olika sätt. Loden 
fiskas glidande på huvudlinan, ovanför tacklet som kan 
vara konstruerat enligt de här modellerna:

Tacklet är en direkt förlängning av huvudlinan, där du helt 
enkelt monterar någon form av semifixerad stoppare, till 
exempel ett flötesstopp eller en stoppknut av "power-
gum". 

Fördelen med detta är dels att du enkelt kan justera tackelläng-
den efter förhållandena, dels att det knappast kan bli mer elegant 
och enkelt. Den här upptacklingen är perfekt om du fiskar med 
tunn nylon- eller fluorocarbonlina. 

När det bara finns en enda knut, nämligen den som flugan eller 
mikrobetet är fastsatt med, uppnår du högre brottstyrka, vilket kan 
vara nog så viktigt om du till exempel fiskar efter större fisk med 
0,20-lina.

Tafsen sammanfogas med huvudlinan via en liten stål-
ring, även kallad rigg-ring. Vill du ha tacklet absolut 
genomskinligt kan du använda ett speciellt lekande som 
är transparent, till exempel Invisa Swivel. Naturligtvis 

kan du använda ett vanligt lekande, men då missar du ju lite av 
poängen med att göra den "helt osynliga" presentationen.

Eftersom de flesta glassänken av genomlöpsmodell väger min-
dre än tio gram är det inte nödvändigt med gummipärla för att 
skydda knuten. Om du ändå vill ha en kan du använda en krok-
pärla av silikon, som karpfiskare brukar föredra.

Nackdelen med den fasta sammanfogningen mellan tafs och 
huvudlina är att du inte kan justera tackellängden på samma sätt 
som när sänket vilar på ett semifixerat stopp, som sitter tillräckligt 
fast för att inte flytta sig under kastet, men samtidigt löst nog för 
att du ska kunna flytta det upp och ner längs linan. Dessutom inne-
bär det tre knutar i stället för en, vilket är en nackdel rent brottstyr-
kemässigt om du fiskar med tunna linor. Med en stark flätlina som 
huvudlina, kombinerat med tafs på över 0,25 millimeter är detta 
dock inget större problem.
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så här tacklar Du
man då lätt hamnar för djupt vid långsam 
inspinning.

Det finns även dagar när fisken vill ha 
betet snabbt presenterat. Då kan du få fin 
fångst med glassänket, även när det fiskas 
genom frivattnet. Ett exempel där metoden 
kan fungera perfekt är till näbbgädda, ett 
annat är till kustöring.

Det som är riktigt häftigt med glassänken i 
förhållande till bombarda är att om du tack-
lar dem på rätt sätt, så är de så mycket min-
dre synliga för fisken. Du kan tillåta dig att 
använda kortare tackel, utan att det går ut 
över fångsten. Tack vare att de är mindre och 
mer kompakta så du kan dessutom använda 
kortare och lättare spön.

Kastteknik
Kasttekniken beror lite på hur långt tackel 
du väljer att använda. För riktigt korta 
tackel, en meter eller mindre, kastar du som 
med normala spinngrejer. Men är tacklet 
lite längre kan det ofta löna sig att kasta med 
en långsam och jämnt accelererande sving. 
Snabba kast ger, precis som vid bombarda-
fiske, mycket trassel. 

Ofta får du bättre styr på kastet om du tar 
flugan i handen före kastet. Därefter släp-
per du flugan under tiden du svingar spöet 
bakåt. Du fattar tag i bakre handtaget med 
ena handen precis innan du startar framkas-
tet med en jämn och accelererande rörelse.

Bromsa tacklet ögonblicket innan det 
träffar vattenytan, så sträcker det ut sig utan 
trassel. Med lite övning lär du dig att kasta 
perfekt och då har du många spännande 
fiskestunder framför dig med de ultralätta 
grejerna. 

Lättspinn med små flugor och glaspärlor 
som kastvikt är perfekt för att fiska med 
flugor i små vattendrag där det är svårt 
att komma till med flugspöet.

En liten svetsad stålring är perfekt 
för sammanfogning av det eleganta 
glastacklet.

Skall du fullända den "osynliga" 
presentationen kan du sammanfoga glas-
tacklet med ett lekande av fluorocarbon, 
till exempel den här Invisa Swivel.

Glassänken fungerar kanonbra 
i regnbågssjöar när du vill fiska 
snabbt eller djupt. De kan till 
exempel användas i kombination 
med propellerflugor som den här.

Genomlöpsglaslod för regnbågsfiske kommer ursprungligen från 
Italien och där kallas de för "vetrino". Metoden har sedan spritt sig 
över Europa och är nu på väg att erövra Skandinavien.

Bromsa tacklet ögon-
blicket innan det träffar 
vattenytan, så sträcker 
det ut sig utan trassel.

ruska av sig flugan, men kroken verkar 
sitta perfekt. 

Sedan dröjer det inte länge innan fisken 
är trött och kort därefter kan jag landa och 
sätta tillbaka en vacker bäcköring på halvt-
annat kilo.

Utmärkt för många vatten
Glassänke med genomlöp passar perfekt 
för fiske i små åar, men har även sitt berät-
tigande när det gäller spinnflugefiske efter 
havsöring och lax – åtminstone om förhål-
landena är sådana att en elegant presenta-
tion är avgörande. Det kan till exempel vara 
frågan om att vattnet är så klart att ett tradi-
tionellt sänke riskerar att skrämma fisken. 

Glaset har en specifik vikt på 2,3 gram 
per kvadratcentimeter. Det är alltså mer än 
dubbelt så tungt som vatten och nästan dub-
belt så tungt som de plasttyper som används 
till bombardaflöten. Samtidigt är glas 
något lättare än de legeringar som normalt 
används till blyfria sänken, vilket kan vara 
en fördel om du till exempel fiskar spinn-
fluga genom att låta sänket studsa fram över 
botten med strömmen. I sådana fall har 
glassänket ofta den helt rätta densiteten för 
att ge en bra drift. Det är tungt nog för att 
hålla botten, men lätt nog för att föras med 
av strömmen – samtidigt som du undviker 
att skrämma skygg fisk med ett traditionellt 
sänke.

Trugar regnbågen 
Vid regnbågsfiske kan du också ha god nytta 
av ett glassänke. Speciellt om du vill fiska 
antingen djupt eller snabbt. De finns givet-
vis snabbsjunkande bombardaflöten, men 
de är oftast inte genomskinliga och vill du ha 
den perfekta presentationen på lite större 
djup så är glassänken ett bättre val. 

Regnbågarna vill ofta ha betet serve-
rat extremt långsamt och när de är på det 
humöret passar det visuellt eleganta glas-
sänket bäst. Då kan du välja neutralt avba-
lanserade eller flytande flugor, som svävar 
precis över botten medan det "osynliga" 
sänket dras långsamt fram över botten. På så 
sätt kan du göra intagningen precis så lång-
sam som den ska vara. Vill du däremot fiska 
ultralångsamt i ytan eller mellanvattnet pas-
sar det inte så bra med glassänken, eftersom 

I sådana fall har 
glassänket ofta den helt 
rätta densiteten för att 
ge en bra drift.


