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STANGSPIDSERNE dunker med ryt-
miske slag nedefter, mens vores
jerkbaits med hypnotiske, skæve
udslag synkront bevæger sig tæt-
tere på båden. Pludselig giver det
et kraftigt ryk i Stefans stang, men
et splitsekund efter forvandles det
tunge hug til slap line. – Satans,
råber Stefan. – Det var med sik-
kerhed en god fisk. Sekunder efter
ser jeg kammeraten Michael Ber-
gander’s jerkbait ud af øjenkrogen
– skarpt forfulgt af en gedde på
omkring meteren. Blot to meter
fra stangspidsen hugger fisken
tøvende, men misser agnen og
vender. Et øjeblik efter kommer
min egen Buster Jerk inden for
synsfeltet, og også denne gang
kan jeg ane bredsiden af en pæn
gedde, der ombestemmer sig i sid-

ste øjeblik. Der er ingen tvivl – ef-
ter et par timers småsløvt fiskeri
har vi fundet en god lille lavvan-
det vig med masser af fisk.

FARVEVALGET kan have stor be-
tydning, når fiskene er tøvende,
fortæller Stefan, som derfor skif-
ter til en ny farve og kaster. Alle-
rede efter nogle få slag med stan-
gen, kommer den kontante afreg-
ning i form af en fin gedde, der
klapper kæberne sammen om
Trummans Big Bandit. Mens han
fighter fisken, der viser sig at veje
omkring de 5 kilo, får jeg histo-
rien om den nye rødbrune farve-

Når fisken er klar til landing som
her, er det ofte lettest at lande

fisken med et gællegreb.

– Jerkbaitfiskeri er en af de aller mest spændende og effektive
metoder til at overliste storgedderne. Sådan lyder det fra Stefan
Trumstedt – bedre kendt som Trumman – en af skandinaviens
mest erfarne jerkbaitfiskere. 
Tekst og foto: Jens Bursell

■ Jerkbait: 
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variant, som gedden faldt for. 
– Micke og jeg kommer begge fra
Stockholm og fisker en hel del i
søer og skærgården omkring byen
fortsætter Stefan. Her er sam-
mensætningen af byttedyr næsten
den samme som i ferskvand, hvil-
ket resulterer i, at farvevalget på
vores jerkbaits til dette fiskeri lig-
ger i nogenlunde samme område
som mere traditionelle fersk-
vandskunstagn – lige fra naturali-
stiske fiskeimitationer af fx skalle
og aborre til signalfarvede mon-
stre som fx firetiger. Som i så
mange andre former for fisker,
gælder det ofte om at bruge mere
naturlige/afdæmpede farver i
klart vand – og gemme de mere
psykedeliske varianter til det de er
bedst til – nemlig uklart vand. Jo

længere syd- og vestpå man kom-
mer i Østersøen, desto mere ænd-
rer artssammensætningen sig i
retning af flere saltvandsfisk – her
iblandt fx kutling og småtorsk,
som gedderne æder i store mæng-
der. Det er netop disse fisk jeg har
forsøgt at imitere med rødbrune
farver, pointerer han, idet gedden
nænsomt sættes tilbage til sit rette
element. 

DA JEG HIVER mit eget jerkbait ud
af vandet, kan jeg akkurat ane
skyggen af en stor fisk, der tager
fart og forsvinder lige så hurtigt
som den dukkede op. Jeg beslutter
mig for at teste teorien, og monte-
rer en rødbrun langsomt synkende
Buster Jerk for enden af forfanget.

op og gør klar til en håndlanding.
Fisken cirkler med rolige bevæ-
gelser et par gange rundt ved båd-
siden, så man med al ønskelige ty-

delighed kan se dens enorme
bredde. Nerverne sidder helt
udenpå, da Trumman forsigtigt la-
der sin hånd glide ind bag gælle-
låget, hvorefter gedden med et no-
get anstrengt udtryk løftes ind
over bådsiden. – Jävle heftigt
altså, hvor er den stor, råber
Trumman, idet han får bakset fi-
sken sikkert indenbords. – Er du
klar over hvor vildt det her er,
gisper Michael. – Dette her er
uden tvivl en af de 4-5 største
jerkbaitfangede gedder, der er
fanget i den svenske skærgård –
og sandsynligvis også den største

Trumman i en situation han har
prøvet tusind gange før. Bemærk

polbrillerne, der er en fordel, når
fisk og følgere skal spottes.

Buster Jerk tv. og Big Bandit th.
– her i to farver der egner sig

fortræffeligt til fiskeri i relativt
salt brakvand.

Jerkbaits der imiterer småtorsk,
er supereffektive i brakvands-
områder, der fungerer som 
opvækstpladser for småtorsk.

»Jerkbaitfiskeri kan i
mange situationer være 

levende agn fuldkomment
overlegent«

Kastet ligger perfekt og allerede
efter 10 meters indspinning over
blot 1 meter vand ser jeg en mas-
siv hvirvel i overfladen, mens det
giver et voldsomt ryk i stangen. At
dømme efter tyngden og de kraft-
fulde rusk er jeg ikke et sekund i
tvivl om, at der er tale om en mas-
siv fisk. Storgedden kører tungt ud
til siden, mens Trumman og
Micke i kor delagtiggør mig om
fiskens ikke helt uanseelige stør-
relse. Da den kommer helt tæt på
båden, bliver koret mere højlydt.
– Fy faen, råber Michael, mens
Trumman køligt smøger ærmerne
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jerkbaitgedde taget af en dan-
sker.

Gedden kommer hurtigt i en op-
bevaringssæk, hvorefter vi sætter
kursen mod land for at få vejet fi-
sken. Kort tid efter kan Trumman
og Michael på deres digitalvægt
afveje fisken til 15,2 kilo, hvormed
Michael får ret. Jublen vil ingen
ende tage, og efter en kort fotoses-
sion glider den tromletykke og
kun115 centimeter lange fisk til-
bage, hvor den kom fra. Jo – han
havde ret den gale svensker –
rødbrun var dagens medicin...

Scenen er Blekinges Skærgård
ved Eriksberg – men det kunne
principielt set have været et hvilket
som helst sted i Skandinavien. –
Uanset om du fisker sø eller skær-

– Der vil selvfølgelig være dage,
hvor agnfiskeri er alt andet overle-
gent, men der er også meget der ta-
ler for, at jerkbaits i mange tilfælde
kan udfiske selv levende agn, fort-
sætter Trumman. – Og – hvis man
begynder at udregne geddefang-
sterne på antal fangne fisk pr. time
spenderet, vil agnfiskerne mange
gange komme til kort. Alene den
tid som en gennemsnitlig geddefi-
sker bruger på at skaffe levende
agn i de kolde måneder, betyder at
man går glip af mange gode fisk,

hvis man istedet havde taget sin
jerkbaits – eller woblerkasse og
kastet efter gedder i stedet for agn-
fisk. Dette gør sig selvfølgelig
også gældende for andre kunstagn,
men der er ingen tvivl om at jerk-
baitsfiskere i mange tilfælde har
bedre chance for at blive nappet af
storgedder – alene i kraft af agne-
nes masssive størrelse. 

– FORDELEN VED JERKBAIT frem
for agn er, at man hurtigt kan af-
søge meget store områder med en
serie af kast, hvilket gør metoden
ekstra velegnet til at teste nye
vande, pointerer Trumman. 
– Store områder kan selvfølgelig
også afsøges med dørgeteknikker
– især hvis man har mange stæn-
ger. Men – dette modvejes dels af,
at jerkbaits ofte fiskes betydeligt
hurtigere gennem vandet end le-

»Store agn giver store fisk
– det gælder også 

kunstagn«

gårdsfiskeri er de grundlæggende
principper i fiskeriet nemlig de
samme, fortsætter Trumman. 

JERBAITFISKERI kan dyrkes i alt
fra moser, søer og åer – til brak-
vandsområder. Teknikken har
nogle år på bagen i Danmark, men
det er først i år, at den virkelig har
fået fat blandt landets mange ged-
deentusiaster – i hvert fald at
dømme efter fangsterne. Således
har jerkbaitfiskerne i år stået for
en meget høj procentdel af danske
12 kilo+ gedder i forhold til, at
den altdominerende fiskemetode
til danske storgedder er fiskeri
med levende agn. Der er ingen
tvivl – dette er toppen af isbjerget.
Når først de danske geddeentusia-
ster for alvor begynder at lægge
mere tid i fiskeriet, vil der komme
mange, mange flere store fisk på
land.

Buster Jerk – en stensikker agn
der har flere hundrede

skandinaviske gedder over
10 kilo på samvittigheden

– på blot 3-4 år!

JERKBAIT SEMINAR

Har du fået blod på tanden til at
lære mere om jerkbaitfiskeri, kan
du møde Stefan Trumstedt i
København søndag d. 13 maj, hvor
Sport Dres afholder et kursus ved
Ishøj. Mød op kl. 12.00 – 16.00 på
flydebroen ved Jægersøen. Parke-
ring sker ved Kunstmuseet Arken i
Ishøj. 

JERKBAIT SEMINAR

Et højt og kompakt 
jerkbait, der egner sig 
godt til relativt dyb 
indspinning. Suveræn i 
koldt vand, hvor den 
spinnes ind med langsomme 
forsigtige nøk, så agnen drejer
om sin egen akse og vender 
siden opad. kan fiskes ned til 
4 meters dybde. Denne farve 
er virkelig god til klart vand.

➛
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vende agn – og at man har langt
større fleksibiliet til at lægge sine
kast på specielle hotspots med
meget kort varsel. Et godt eksem-
pel er ved fiskeri op til – eller lige
efter legen, hvor mange af de store
fisk står i små lavvandede vige,
som kan være svære at afsøge ef-
fektivt med dørg. Tilsvarende når
store rovfisk viser sig i overfladen
på en varm sommeraften – her er
et velplaceret kast med jerkbaitet
meget hurtigere end at skifte posi-
tion med agnfisk eller båd. Og – i
modsætning til levende agn, så ta-
ger store jerkbaits ikke skade af at
blive kastet med...det gør levende
agn. Når fiskene står på meget lavt
vand, kommer man desuden let-
tere til at skræmme dem ved at
sejle over med båden. Her kan
man med jerkbait affiske uden, at
båden driver ind over fiskene.

Desuden er et jerkbait langt mere
effektivt i denne situation, fordi
det er betydeligt lettere at fiske
uden at få fat i bund eller vand-
planter på det lave vand.

– ÅRSTIDEN har stor indflydelse på
i hvilke situationer, man bør
vælge jerkbaitteknikken, under-
streger Trumman. – Den har især
sin force ved fiskeri på lavt vand –
eller ved overfladefiskeri morgen
og aften i sommerhalvåret – selv
over dybt vand. Men også fra sent
august til et stykke hen i novem-

ber, kan man i en del søer og de
fleste skærgårdsområder have vir-
kelig godt fiskeri på lavt vand,
fordi småfiskene igen trækker ind

Jens Bursell genudsætter sin 15,2
kilos gedde – taget på en rødbrun

Suspended Buster Jerk.

Jerkbaitfiskeri kræver 100% 
koncentration, hvilket ikke just
gør fiskeriet mindre spændende.

»Indbyggede rasleperler 
giver jerkbaitet ekstra 

attraktion«

på lavt vand – med storgedderne
lige i hælene. Fra det sene efterår
til februar-marts er jerkbaits pri-
mært aktuelt i lavvandede søer op
til 3-6 meters dybde. Metoden vir-

FORSKELLIGE
JERKBAITTYPER

Gliders: Jerkbait med store udslag
til siderne – fx Buster Jerk. Sliders:
Sidelæns udslag der er mindre end
udslagene hos gliders – fx Salmo
Slider og Belly Buster. Pullbaits:
En højtgående agn, der trækker
ned ved nøk. Bedst i varmt vand.
Et godt eksempel er Burt fra Mus-
kie Mania. Stickbaits er en cigar-
formet topwater agn, der går zig-
zag – Walk the dog – i overfladen –
uden at bryde den. Et godt eksem-
pel er Viper fra Phantom Lures el-
ler Top Bandit fra Strike Pro. Især
god til lavt vand, hvor der fiskes
over højtligggende grøde. Efter
Trummans mening den bedste
overfladeagn til gedder. Poppers:
Har konkav front, der får agnen til
at ploppe og plaske i/på overfla-
den. Har sin force i varmt vand. Fx
Rapala Skitter Pop eller Frenzy
Popper

FORSKELLIGE
JERKBAITTYPER
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ker også om natten – især om
sommeren. Dette har også danske
fiskere kunnet erfare. Et godt ek-
sempel på dette var en jydsk sø,
hvor der blev landet mange store
fisk op til over 15 kilo, men hvor
fiskeriet begyndte at blive svært,
fordi gedderne lurede den evigt
repeterede teknik med levende
agn. Men da en englænder gik
over til natkastefiskeri med jerk-
baits, så var fiskene pludselig ikke
sky længere, hvorefter han som en
af de få fik mange store fisk. Som
altid er variation nøgleordet til
succes i hårdt fiskede vande. Har
fiskene efterhånden lært at associ-
ere naturlige agn med fare, så kan
den sikre vej til bedre fangster

sidelæns bevægelser maksimeres
både i frekvens og udslag. Om-
vendt – når det bliver varmere kan
man ofte have succes med mere el-
ler mindre at spinne agnen direkte
ind. De største jerkbaits giver tit
også de største fisk, men der er
undtagelser. Især lige inde legen
fungerer de mindre agn ofte bedst.

– Når agnen lander, spinnes den
ind, mens stangen nøkkes nedef-
ter og der drejes ind på hjulet sam-
tidig, forklarer Trumman. Linen
skal pege i direkte forlængelse af
stangen. Eftersom der er tale om
tunge agn, er det en fordel med re-
lativt kraftig line, for at undgå at
agnen knækker af, hvis der går
kludder i kastet. En tyk line er
desuden lettere at kludre op, hvis
uheldet er ude – samt gør det let-

tere at få agnen fri ved bundhug.
Selv bruger jeg bruger 0,36 flet-
line – enten Powerpro eller Strike-
Wire, hvilket kræver et multihjul
for at optimere kastene. Til fast-

spolehjul anvendes lidt tyndere
line – fx 0,30 mm. Stangen bør
være ret kort – typisk 6-6,8 fod
med triggerhåndtag til multihjul.
Det er vigtigt, at stangen er topstiv
– dels for at stangens bevægelser
forplanter sig ordentligt til agnen
– og dels for at kunne sætte de re-
lativt store kroge i geddekæften.
Som begynder er det lettest at få
fiskeriet til at køre med kraftige
stænger med en kastevægt på ca.
150 gram. 

Selv på 3-5 meter vand er det en
fordel at fiske relativt tæt på over-
fladen, eftersom der er større
chance for, at jerkbaitet fanges i
fiskens synsfelt, hvis det går højt.
Er fisken i hugget, har den absolut
ingen problemer med at stige ad-
skillige meter efter agnen. Man
kan dog også fiske dybere – ved
langsom indspinning kan man nå
ned til 3-4 meters dybde. Jerkbai-
tet kan selvfølgelige belastes med
fx selvklæbende blytape på bu-
gen, men det er sjældent en fordel
at fiske dybere.

Indspinningshastigheden kan
variere. Ofte er det en fordel med
langsom indspinning i koldt vand,
men som altid er der ingen regel

Trumman og Michael i fuld gang
med at få Jens’s storgedde i

opbevaringssækken.

»De grundlæggende 
principper ved jerkbait-
fiskeri er ens i fersk- og

brakvand«
være kunstagn som fx jerkbaits.
Det er da eller ikke overraskende
at de seneste eksperimenter med
jerkbaitfiskeri i skandinaviens
hårdest fiskede geddevand –
Lödde Å allerede har kastet flere
gode fisk af sig.

GREJ OG TEKNIK til jerkbaitfiskeri
er ret simpelt. Mange jerkbaits går
meget lige gennem vandet, hvis
ikke man tilfører dem liv. Men
nogle af dem – fx Buster Jerk
slingrer dog også temmelig lok-
kende selv ved jævn indspinning.
Mange kan godt lide en sikker og
forudsigelig gang, men der er in-
gen tvivl om, at jo mere varieret og
uforudsigelig gang jerkbaitet har –
eller bliver tilført – desto mere ef-
fektivt er det. Bedst er det, hvis fi-
sken ligner et skadet byttet, der er
en nem agn for gedden. De side-
læns bevægelser af agnen, hvor
jerkbaitet skyder ud til siderne,
skabes ved at nøkke stangen nedef-
ter. Jo koldere det er – desto mere
effektivt er det at jerke agnen, så de

Til fiskeri over blød bund, giver et anker som dette den bed-
ste forankring. Normalt ankrer Trumman op inden han

affisker et lovende område.

DANSKE JERKBAITGEDDER 

Denne vinter er der virkelig
mange, som har fået danske stor
gedder på jerkbait – og i mange
søer er årets topfisk taget på lige
præcis denne agn. Her på redaktio-
nen har vi kendskab til en række
fisk på bl.a. 12-14 kilo. Se mere på
side 52 og 62.

DANSKE JERKBAITGEDDER 

Mantaens 
fiskes som
slider og
glider. Med
korte nøk
som slider,
men normal
nøk som glider – og med kraf-
tige nøk kan den glide helt op
til 1,5 meter ud fra bevægel-
sesretningen, inden et nyt
nøk får den til at skifte retning.
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uden undtagelser. 
De mest normale

jerkbait materialer er træ
og plastic. Fordelen ved sidst-
nævnte er, at de er billigere, de er
mere holdbare – og så er der bedre
garanti for, at gangen er perfekt,
fordi de er lettere at producere, så

FORFANGET til jerkbait
fiskeri kan variere.

Mange foretrækker
stive singlestrand
forfang af piano-

wire/rustfrit stål,
fordi agnen lettere får

de kraftige udslag til siderne
med denne montering. – Person-
ligt foretrækker jeg og mine ven-
ner de meget blødere titaniums-
forfang – enkelt eller sevenstrand,
fordi de holder betydeligt længere
end pianowire, afslører trumman.

– 40 centimeter er passende til det
meste fiskeri. Den relativt bløde
titaniumswire kan også have den
fordel, at den ikke så let kan virke
som brækstang for at få en løst-
hængende krog ud – især når fi-
sken ruller om sig selv. Pianowire
er dog billigere og lettere at fiske
med for begyndere, slutter Trum-
man.

Med et bredt udvalg af naturtro
og signalfarver dækker man alt

fra klart til farvet vand.

Tinatniumwire bindes til hægte
og svirvler med en blodknude der
strammes let til. Stram ikke mere
til end det er vist her. Overstram-

mes knuden kinker den. Undgå
svirvel i hægten – samt for
kraftige svirvler generelt.

The Pig er yderst effektiv fordi dens gang er
stærkt uforudsigelig. Agnen går fra side 
til side, hvorefter den pludselig kan 
skyde op eller ned i vandet. 
Fisker umiddelbart under 
overfladen og i princippet 
en hybrid mellem 
glider, stickbait og 
pullbait.

JERKBAITBØLGEN

Trumman var en af de første på
jerkbølgen og har dyrket fiskeriet
siden 2000 – inspireret af ameri-
kanske blade samt svenskerne Leif
Engstrøm og Jonas »Gösjonas«
Karlsson. De første jerkbaits i
Skandinavien var The Pig, som op-
rindeligt blev opfundet i England
og derefter produceret i USA. Det
var på denne agn, at startskuddet til
vores jerkfiskeri begyndte – og de
første landede storgedder var to
tolvkilosfisk til David i 2000.
Samme år tog Buster – alias Tor-
björn Odén en 14,65 kilos gedde
på The Pig, hvilket for alvor satte
skub i sagerne. I efteråret 2002 så
det første skandinavisk produce-
rede jerkbait – Buster Jerk – da-
gens lys. På samme tid startede de
første jerkbaitfiskere i Danmark,
men det er først i vinteren 2005-
2006 at det det for alvor har slået
an.

JERKBAITBØLGEN

de er fuldstændig ens – et godt ek-
sempel er Salmo Slider eller Bu-
ster Jerk.

www.scierra.com 

Scierra HMT Taper flueliner er bygget på en flettet kerne dækket 
med en superglat coating. Linerne er flerfarvet med en markeret 
’LoadingZonetm’, som hjælper dig med at identificere det ideelle sted 
hvor linen skal løftes fri af vandet og hvor den maksimale ladning af 
stangen opnås. HMT er designet med en speciel tapering, som giver 
en enestående balance. 
Overfladen på Scierra’s HMT-liner er udviklet med en ekstremt 
holdbar coating, som forbliver glat og jævn.
Linerne i #3 - #6 har en kortere klump, hvilket gør dem specielt 
egnede til præcisionskast - oplagt til nymfe- og tørfluefiskeri, hvor 
nøjagtighed er altafgørende. 

Fås som F, F/I og Sink 3 og 7 i # 3 til 9.


