Med en kano er der konstant nyt spændende vand at fiske til – og
masser af gode familieoplevelser forude.

■ FAMILIEHYGGE:

PÅ KANOFERIE MED
FISKESTANGEN
De svenske skove byder på alt hvad hjertet begærer
af natur- og fiskeoplevelser. Pak telt og fiskestænger
– og tag med familien på kanotur i Sverige. Så er du
sikker på en fantastisk ferie, som hverken du eller
familien aldrig vil glemme.
Af Jens Bursell
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VINDEN PISKER på langs af den
langstrakte sø direkte ind i masken
på os – og det er om at holde tungen lige i munden for ikke at
komme på tværs af vinden, så
kanoen kommer fuldstændig ud af
kurs. Vi befinder os på Rönnebyåen i det vestlige Blekinge. Det
regner – og min søn Max, der sidder forrest i kanoen, er ved at være

lige lovlig lang i armene af at padle
i den hårde vind. – Far – skal vi
ikke snart have en pausecola råber
han og vender sig mod mig. Og da
jeg kun alt for godt kender den opkvikkende virkning af børnenes
flydende speed, bukker jeg mig
ned i rygsækken efter en cola, i
håbet om at han fortsætter med at
padle, til vi når frem til lejrpladsen.

Jens og hans søn Max Bursell
med en fin kanogedde, der
huggede på en SG Prey wobler,
som blev trukket efter kanoen,
mens far og søn nød driverlivet
på Rönnebyåen.

KANOFERIE PÅ
RÖNNEBYÅEN

Kanoer og udstyr kan lejes via
www.paddelkompaniet.se, der har
massevis af toptunede alukanoer.
Udover kanoer, padler og redningsveste kan man leje alt fra
kanovogne, til kort og vandtætte
opbevaringstønder. Fiskekort kan
købes på Karlsnäsgården, hvor
Lennart, Lena og Maria giver kyndig vejledning og tips til turen. Det
koster 300 sek for et døgn og 1200
sek for en uge at leje en kano.
Transport af kano til startpunkterne
koster typisk 600-1000 kroner for
en enkelt kano. Kanoruten er 70 kilometer lang, og skal der være god
tid til at fiske er det en god idé ikke
at tage mere end 1-2 overbæringer
pr. dag. Udgangspunktet for turen
ligger mellem Karlsstad og Rønneby – og kan nås på 2-3 timers
kørsel fra København. Rönnebyå
kan varmt anbefales som den perfekte ramme for hyggelig kanofiskeferie med familien.

Manglen på padler i vandet gør,
at jeg forventer vi svinger højre
om og driver ind mod bredden,
men ud af øjenkrogen aner jeg
pludselig, at kanoen svinger modsat af forventet – og min stang, der
sidder i en lille Downeast stangholder på kano rælingen, står
spændt som en flitsbue. Stangtoppen dunker tungt i retning af modsatte bred, og Max råber – far, far
– der er bid.

LYNHURTIGT får jeg vristet den
lette spinnestang ud af stangholderen, og sekundet efter er der

Ved lejrbålet er der god tid til at
slappe af oven på dagens sejlads
- og fordøje de mange indtryk.

fuld kontakt til fisken, der stiger
til overfladen og basker med halen cirka halvtreds meter bag båden. Årrrrrh – den er stor far, råber
Max, der nu igen er 240% oppe på
dupperne. I den kraftige vind betyder blot en enkelt pause i padlingen den vildest afdrift – og det
bliver ikke lettere med en fisk for
enden af linen. Men Max er übercool og giver sig helt af sig selv til
at korrigere for afdriften ved skiftevis at skodde og padle i forenden af kanoen.
Lidt efter kommer fisken ind til
kanoen oppe ved forenden, og da
Max rækker ud efter forfanget,
plasker den helt vildt rundt, så
vandet sprøjter op på ham. – Max
klukker af glæde, mens han
prøver at manøvrere kanoen, så
jeg kan få kontrol over fisken. I
det sommervarme vand kæmper
gedden, der set med børneøjne antager vildere og vildere proportioner, helt fantastisk.
Fisken tager rigtig godt fra og
tager det ene udløb efter det andet
ind under kanoen, der cirkler
rundt som en vildfaren kompasnål. Både Max og jeg vil helst ➛
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Max at kontrollere kastene uden
at hænge fast i de mange udhængende grene. Vi sparer derfor på
krudtet, til vi kommer ud på de
første søer – og så giver han den
ellers gas med spinnestangen,
mens jeg padler derudaf.
Desværre er det mest mindre
aborrer vi får – og efter en lang
dags padlen styrer vi ind mod vores yndlingsø, hvor vi plejer at slå
lejr hvert år. Og netop i en smal
passage mellem to øer på vej dertil sker det, Max har ventet så
længe på.

➛ kunne genudsætte fisken uskadt –

og får vi den op i kanoen, kan den
let komme til at skade sig selv. –
Skal jeg padle ind til land, så vi
kan afkroge den der, råber Max.
Jeg nikker, mens jeg efterhånden
er ved at få styr på gedden nede i
den anden ende af kanoen. Jeg
holder fisken i kort snor, og efter
et par minutter er vi inde ved land,
hvor vi kan beundre den smukke
fisk. Max’s øjne er ved at trille ud,
for han har aldrig set en gedde i
den størrelse så tæt på – og hver
gang den åbner munden skal han
liiiiige mærke på de skarpe tænder.
Vi tager et par hurtige fotos –
og kort efter holder jeg gedden
forsigtigt i halen, mens den pulserer mere og mere stabilt med gællelågene. – Sådan én vil jeg også
fange, siger Max med en overbevisende stemme, idet den vifter
med halen og svømmer tilbage i
det humusbrune vand, hvor den
kom fra. – Jeg lover dig, at du
også kommer til at fange en – og
hvis ikke vi når det i dag – så tager
vi bare tilbage næste år.
Desværre er turen ved at være
slut og på trods af, at vi dørger vores wobler efter kanoen efter alle
forskrifter hele resten af dagen,
når vi ikke at fange mere, inden vi
ankommer til den smukke gård
Karlsnäsgården, hvor vi skal aflevere vores kano efter et par fantastiske dage på Rönnebyåen.

RÖNNEBYÅEN slynger sig smukt

gennem Blekinges skove – og den
er helt perfekt til familieferie. Der
er godt med både gedde og aborrer – samt så tilpas få overbæringer, at man en stor del kan koncentrere sig om at slappe af, fiske
og nyde sceneriet i den fantastiske
natur. Og sidst men ikke mindst –
her er ikke skyggen af farlige fosser eller vanskelige passager, der
kan give anledning til problemer
med små børn. Her er bare vidstrakte skove, masser af fiskevand
– samt utallige lækre søer med
små holme og øer – der bare indbyder til at slå sit telt op. Vil man
lave bål undervejs, er der også
masser af gode naturlejrpladser
med bålsteder.
ÅRET EFTER er vi igen på pletten

ved Rönnebyåen. Max et nu år
ældre og han er fast besluttet på,
at han skal fange sin første gedde
– helt selv. Han har tidligere fået
gedder, men det har været på
ture, hvor han ikke selv har ka-
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I fuld færd med at tilberede
aftensmaden. Madlavning over
bål og gasbrænder går hurtigt,
når man lige har fået øvelsen.

stet agnen ud, men bare fået
stangen i hånden, når fisken har
hugget.
De første to dage padler vi primært på et stræk, hvor åen slynger
sig smukt gennem skoven – og
den er så smal, at det er svært for

I RESPEKT for Sveriges ædle rovfisketraditioner kaster Max sin
leddelte rød-hvide ABU Hi-Lo
wobler perfekt hen til kanten af et
åkandebælte, og han når næppe at
tage mere end et par omdrejninger
på hjulet, før en gedde klapper
kæberne sammen om den. – Jeg
har fisk, jeg har fisk, råber han
med en begejstring, der ikke efterlader nogen tvivl om, at det var
lige det der skulle til for at redde
turen. OOOorhhh, hvor er det
vildt – jeg fik den sgu, jubler han,

mens gedden nærmer sig kanoen
og plasker vildt rundt ved bådsiden.
På trods af sine beskedne dimensioner giver den Max en oplevelse, han aldrig vil glemme og
kort efter kan vi lande en fin lille
gedde. Vi snupper et par hurtige
fotos på land, og Max er i den syvende geddehimmel. Resten af
dagen fisker han med arme og ben
– og det kan kun gå for langsomt
med at skifte blink og woblere –
samt kaste i alle mulige retninger.
Og helst på én gang.
Da vi har slået lejr og har lavet
bål, er det hverken slik, cola, nitendo eller minecraft, der ligger
først på læben. – Far må jeg ikke
gå ned til bredden og fiske, når vi
har fået mad. – Må jeg ikke nok?
Jo min knægt – så lad gå da…
ALENE TILBAGE VED BÅLET får jeg

en stille stund, mens jeg nyder sy-

Max med med en smuk gedde,
der faldt for ABUs klassiske
geddewobler – Hi-Lo.

Enkelte steder på Rønnebyåen
skal kanoen skubbes over lavt
vand ved lav vandføring, men det
øger kun spændingen, når man er
en lille ivrig kanofisker.
Overbæringer er der selvfølgelige også, men det klares let,
når man har en lille sammenklappelig kanovogn.
»Tiger« – Max’s bamse – nyder
solnedgangen fra toppen af hans
kasket – og drømmer om at fange
en mindst lige så stor gedde som
sin far.

Mulighederne for kanoferie i Sverige er nærmest uendelige. Her får
du et par links til hjælp for planlægningen.
http://kanoguiden.org
www.kanosiden.dk
www.nordkanot.se
www.kanoekspressen.dk
http://canoeguide.net
www.sydsverige.dk
www.svenskkanoferie.dk
www.dsk-naturaktiviteter.dk/kano.html
www.visitsweden.com/sverige-dk/
Aktiviteter/Natur-Sverige/
Kano-Sverige

KANOFERIE I SVERIGE

net af min søn, der sidder i kanoen
og fisker nede ved bredden. Entusiasmen og iveren lyser langt ud
af ham – og selv ikke en gang linekludder og et solidt bundhug,
kan knække ham nu. Han fisker
og fisker og fisker og fisker, til
han er helt blå i hovedet. Og bagefter fisker han videre til hans
arme er ved at falde af.
MØRKET er ved at sænke sig, da

han vender tilbage til lejrbålet.
Han har ikke haft skyggen af et
hug, men han er glad med stort
G. Udover sin fiskestang har han
favnen fuld af brænde og lægger
rutineret et par gode tørre birkestykker på bålet. – Det er i hvert
fald ikke sidste gang, jeg skal fisker gedder, siger Max med gnistrende øje og en dedikation, der
vidner om, at han mener det. –
Far – hvor stor tror du den største
gedde i søen er, spørge han, idet
han sætter sig ved bålet? – Og
mens far fortæller drabelige historier om kæmpegedder i de øde
svenske skove, bliver Max’s ører
større og større i takt med, at

øjenlågene bliver tungere og tungere. Jeg tager mig en slurk af
min sidste pilsner, kigger på min
søns lyttende blik i bålets flakkende skær – og ønsker brændende at dette øjeblik vil vare
evigt. Vi sidder længe ved bålet
og snakker da han pludselig siger: »Tiger er søvnig, skal vi ikke
gå i seng«. Selv en bamse kan
blive træt efter en lang dags padling og efter et par sider i Hobitten, falder Max i søvn som en
sten. Det er ikke sidste gang vi
har været på kanotur med telt og
fiskestænger.
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