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POUL RIBOE, der i 2009 købte
Hvidovre Sport af sin far Allan
Riboe, har i snart 28 år dagligt
smurt og repareret hjul for butik-
kens mange entusiastiske lyst-
fisker kunder. Eller sagt på en an-
den måde; der er næppe det hjul
på det danskemarked dennemand
ikke har prøvet at splitte til atomer
et utal af gange...
– Stort set alle moderne hjul er

så robust konstrueret, at man bare
kan fiske løs, så længe man tæn-
ker over de mest basale ting, for-
tæller Poul. – Mest oplagt er det
selvfølgelig ikke at dyppe hjulet i

saltvand, samt lægge det fra sig i
sandet, når man holder hvil på ky-
sten. Men det siger jo næsten sig
selv, griner Poul, der som antydet
har haft tusindvis af hjul i kærlig
pleje.
– Efter hver fisketur er det en

god ide at tørre hjulet af med en
fugtig klud eventuelt med en en-
kelt dråbe sulfo, fortsætter han.
– Nogle mener, at man bør skylle
hjulet under ferskvand, men det
synes jeg blot gør det værre, fordi
man har en tendens til at få vasket
al fedtet ud af de bevægelige dele.
Har man først fået druknet hjulet

Hardcore kystfiskeri efter havørred tærer på
smørelsen og slider godt på hjulet – især når der
fiskes igennem med spinnegrej og fastspolehjul.
Hvis du vil maksimere nydelsen ved fiskeriet – og
ikke mindst dit hjuls levetid, er der således god
fornuft i jævnligt at forkæle hjulet med både olie og
fedt. Her får du Poul Riboe’s bedste tricks til at
holde dine hjul godt kørende.

Af Jens Bursell

Almindelige fluehjul er markant
lettere at vedligeholde end fast-
spolehjul: Giv et par dråber olie i
hullet, hvor spolen frikobles fra
hjulet. Her sidder der en lille
fjeder, som jævnligt skal have lidt
smørelse.

Læg en enkelt dråbe olie ved
grebet på håndtaget.

Læg en enkelt dråbe olie ved det
lydløse bagstop. Bagstoppet er
kappen omkring aksen i midten.

DEN DER SMØRER
GODT KØRER GODT

� PAS PÅ DIT HJUL:



godt og grundigt i saltvand – og
kan høre samt mærke det på hju-
lets gang, så anbefaler jeg man af-
leverer det hos sin lokale grej-
handler, som eventuelt sender det
ind til producenten, hvis der er
tale om et af de mere komplice-
rede hjul.

– DET MEST ALMINDELIGE PRO-
BLEM på fastspole hjul er, at line-
rullen begynder at give lyd fra sig,

det klassiske symptom, at hjulet
giver en skurrende lyd, når man
spinner ind. Men lyden kommer
og går, afhængig af hvor meget
vand der er i. Typisk roterer den
lydløst, når man er hjemme eller i
starten af turen, hvor der endnu
ikke er trængt saltvand ind i kug-
lelejerne. Men pludselig kommer
lyden i takt med, at vandet begyn-
der at trænge ind. Her er kuren at
skille linerullen ad, hvorefter man
giver den både olie og fedt, som
forhindrer vandet i at trænge ind.

– MODERNE FASTSPOLEHJUL er de
seneste par år gået hen og blevet
mere og mere avancerede i deres
opbygning, beretter Poul. – Tidli-
gere kunne enhver åbne skruerne
på siden af et godt gammeldags

hvilket ikke er så underligt, for det
er en af de mest udsatte dele på
hjulet, pointerer Poul. – Det be-
væger sig konstant, og det er lige
præcis her, at der hele tiden sprøj-
tes saltvand på hjulet, når linen
løber over rullen og afgiver van-
det fra linen til linerullen.
Når det er linerullen og dens

kuglelejer, som det er galt med, er

Også fluehjulet får brug for en gang smørelse, men det er betydeligt
lettere at smøre end et fastspolehjul.

Poul Riboe har i 28 år dagligt repareret hjul for Hvidovre Sport, hvor
han har arbejdet længe inden hans far – Allan Riboe overtog butikken

fra Børge Post i 1983. Her er han ved at løsne skruen til
bagkappen på et Penn Atlantis.

“DET ER TIL
ENHVER TID BEDRE
FOR HJULET AT
SMØRE LIDT, END
AT SØLE HJULET
UKRITISK IND I
OLIE OG FEDT”.
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fastspolehjul som fx de gamle
Cardinaler fra ABU– og så ellers
finde ud af at smøre det. Men – så-
dan er det ikke mere.
For langt de fleste fastpolehjuls

vedkommende anbefaler vi nor-
malt, at hvis man vil åbne selve
hjulhuset og smøre det indvendig,
så bør det gøres hos den lokale
grejhandler som evt sender det vi-
dere til producenten.
Et klassisk eksempel på dette er

Stella hjulene fra Shimano, der
simpelthen er for komplicerede at
give sig i kast med at smøre ind-
vendigt. Men – er du lidt fiks på
fingrene kan du på et hvilket som
helst fastspolehjul sagtens smøre
nogle af de mest vitale udvendige
dele, som er udsat for det største
slid – uden at åbne selve hjulhu-
set. Standard fremgangsmåde kan
fx være følgende:

1) Afmonter håndtaget og giv
de bevægelige dele olie og/eller
fedt.
2) På hjul, der har en smøre-

skrueskrue, kan du let åbne udefra
og give en dråbe olie til maskine-
riet.
3) Smør de bevægelige dele på

bøjlen. Linerullen kan let løsnes
med en skrue, hvorefter man giver
kuglelejer og linerulle olie/fedt.
4) Tag spolen af og smør spole-

akslen. Alle disse fire punkter har
vi gennemgået fotografisk her i
artiklen.

– FLUEHJUL er betydeligt lettere at
have med at gøre, da selve meka-
nikken grundlæggende set er

1 a) Skru håndtaget af.

1 e) Her kan man se, hvordan en
ring af fedt over kuglelejet, effek-
tivt forsegler det mod indtrængen
af vand.

1 b) Find olie og fedt frem – her
Super Lube. Det vigtigste er, at
man anvender et smøremiddel,
som er syrefrit.

1 c) Læg 2-3 dråber olie i kugle-
lejet, som omkranser gevindet til
håndtaget.

1 d) Efter man har givet kugle-
lejet et par dråber olie, er det en
god idé at give en lille smule fedt.

Efter hver fisketur er det en god ide at tørre hjulet af med en fugtig klud
evt med en enkelt dråbe sulfo. – Nogle mener, at man bør skylle hjulet
under ferskvand, men det mener jeg blot gør det værre, fordi man har
en tendens til at få vasket al fedtet ud, pointerer Poul Riboe. – Har man
først fået druknet hjulet godt og grundigt i saltvand anbefaler jeg, at
man afleverer det hos sin lokale grejhandler, som evt sender det ind til
producenten.

1 f) De bevægelige dele i hånd-
taget gives et par dråber olie.

1 g) Gevindet til håndtaget får en
klat fedt.

1 h) Læg en dråbe olie mellem
grebet og håndtaget.
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mere simpel, forklarer Poul.
– Skåret helt simpelt ud, så er der
jo kun to dele – huset og spolen.
Selve huset, hvor bremseskiverne
sidder, er også ret simpelt. Her er
det kun aksen og bagstoppet, der
skal have et par dråber olie. På de
fleste kystmodeller er bremsesy-
stemet lukket rimelig godt inde,
så her er der sjældent problemer.
Sker det, at der alligevel er

kommet saltvand, sand eller andet
snavs ind i systemet, anbefaler
jeg, at man går til sin grejhandler
med problemet. Der kan nemlig
på mange fluehjul sidde nogle bit-
tesmå fjedre, som kan ryge ud, når
man åbner for bremsen. Spolen
skal blot have et par dråber olie,
på det sted, hvor den hæfter sig
fast til aksen.
Generelt er det vigtigt aldrig at

oversmøre sit hjul. Det er til en-
hver tid bedre for hjulet at smøre
lidt, snarere end at søle hjulet uk-
ritisk ind i olie og fedt, slutter
Poul.

PAS PÅ DIT HJUL
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SÅDAN OPBEVARER DU
DIT HJUL

Ved opbevaring gennem længere
tid er det en god idé at løsne brem-
sen og dreje spolen et par gange
frem og tilbage, så bremseskiverne
løsner sig ordentligt fra hinanden.
Læg hjulet i skygge, så linen på
spolen ikke udsættes for unødige
mænger af UV-lys, som kanmørne
og dermed skade især nylon line.
Fletline er ikke nær så følsom – her
er det primært linens farve, der af-
tager, ved at ligge direkte ekspone-
ret i sollys.

SÅDAN OPBEVARER
DU DIT HJUL

3 a) Hvor bøjlen er monteret på
rotoren gives et par dråber olie i
den ene side…

3 b) …og i den anden side. Vip
bøjlen et par gange, så olien
fordeler sig i samlingspunktet og
kommer ordentligt ned til bøjle-
fjederen.

3 c) Linerullen er en af de dele på
hjulet, som er vigtigst at vedlige-
holde løbende. Løsn skruen til
linerullen, hvor bøjlen er
sammenføjet med bøjlearmen,
som jo er en del af rotoren. Og nu
er det med at holde tungen lige i
munden…

3 d) Når skruen er løsnet, skal
bøjlen holdes lodret, så kugle-
lejer, linerulle og de andre små-
dele ikke falder ukontrolleret ud.

3 e) Tag forsigtigt delene af og
læg dem en efter en op i den
rækkefølge, som du tog dem ud i,
så det er let at samle dem igen.
Tør delene grundigt af.

3 h) Læg linerullen tilbage. Oven
på dette monteres det kugleleje,
som sidder tættest på bøjlearmen.
Giv det et par dråber olie.

3 f) Først gives kuglelejet tættest
på bøjlen et par dråber olie.

3 g) – som forsegles med lidt fedt.

3 i)– som igen forsegles med lidt
fedt.

Kom et par dråber olie på
spoleakslen og drej lidt rundt
på rotoren, så der siver noget
olie ned til de underliggende

kuglelejer. Rotoren er den
metalramme, som drejer rundt
om spoleakslen hvorpå bøjlen

er monteret. 2 b) ...og kom et par dråber
olie i. Her skal man IKKE
bruge fedt.

2 a) Løsn smøreskruen med en
skruetrækker...


