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Solen sjunker allt djupare mot horisonten.
Ljusstrålarna slirar mot vägens dagsmejade is
och bländar. Bäst att ta det lugnt! Nyss såg jag

svarta plastsäckar, fastknutna på störarna längs vägkantens
snövallar. Ett informellt meddelande att det finns ren i
närheten.

Det blir allt kallare. Från ganska behagliga minus
åtta i Luleå, där jag startade, visar bilens utetermometer
nu minus 17 grader. Och kallare skall det bli! Man har
utlovat temperaturer ned mot minus 30 i det här området.

Nu har jag bara några kilometer kvar. Fortfarande är
det ganska ljust i sydväst. Luften är gnistrande klar och
tallskogen avtecknar sig som en knivskarp, svart silhuett
mot den svagt brandgula himlen.

Utbildade naturguider
Lennart och Victoria tar emot mig i Nattbergsstugan.
De träffades för några år sedan under en utbildning till
naturguider på folkhögskolan i Övertorneå, gifte sig och
driver nu företaget ”På Land och Vatten” med natur-
upplevelser som tema. Victoria är den femtonde genera-
tionen i Vistträsk. Att hon lyckats spåra släkten så långt
tillbaka beror på att Gustav Vasa tog ut skatt för gäddfisket
i de norrländska sjöarna, eller träsken som man säger här.
För att kunna beskatta folket behövde man veta vilka
som bodde i byarna. Det blev grunden till vår
folkbokföring. Lennart är från Lycksele,  jobbade en tid
på Posten i Örebro, men längtan till vildmarken blev till
sist för stor och guideutbildningen gav honom möjlighet
till försörjning här. De driver också en fiskodling, som
producerar regnbåge, öring och röding för utsättning i
olika fiskevatten.

- Var det inte vågat att starta ett upplevelseföretag
här? undrar jag.

- Jo, medger Victoria. Vi ligger mitt emellan kust och
fjäll. Det är ju till dessa områden turisterna främst söker
sig. Men vi vill visa hur mycket det finns att upptäcka i
det norrländska skogslandet. Här kan man fiska, uppleva
orrspel och gå på bäversafari. Här finns lämningar från
det gamla skogsbruket med tjärdalar och kolbottnar.

Ensam på isen
Medan vi småpratat har det blivit mörkt ute. Dags att
lämna stugvärmen och ta itu med lakfisket! Victoria och
jag tar bilen till Abborrträsket, Lennart tar skotern, som
sedan skall föra oss ut till fiskeplatsen. Vid sjön kliver jag
upp på skotern, kryper ihop bakom Lennart för att i
möjligaste mån undvika vinddraget och så bär det iväg ut
på isen. Abborrträsket är en relativt liten sjö, ca 40
hektar, vilket motsvarar omkring 80 fotbollsplaner. Det
tar därför inte många minuter innan vi är vid andra sidan.
Jag kliver av och Lennart vänder för att hämta Victoria,
som fortfarande står vid bilen. Det är en underlig känsla
att stå här ute på isen, ensam. Enda sällskapet är en
fastfrusen isborr! En knappt urskiljningsbar, eggtunn
månskära visar att månfasen just har vänt från nedan till
ny. Ovanför mitt huvud strålar Vintergatans alla stjärnor,
något som man som stadsbo sällan kan njuta av. Snön
reflekterar stjärnljuset och håller kolmörkret borta.

Jag börjar spekulera över kvällens fiske. Vilka "för"
och "mot" finns det? Till det positiva hör att det
fortfarande är lektid och att det inte är något starkt
månljus. Men det negativa är att lektiden närmar sig sitt
slut, att det trots allt är ganska mycket ljus från stjärnorna
och att det är högtryck. Liksom ålen vill ha sitt ålamörker
vill laken ha lakamörker. Ett lågtryck och igenmulen
himmel är optimalt har jag hört från andra lakfiskare. En
snabb sammanräkning ger två "för" och tre "mot". Ett
inte helt gynnsamt utgångsläge.

När vinternatten är som mörkast, när temperaturen är som lägst,
då firar laken sitt årliga bröllop! Följ med på fiske efter lake i
Norrbottens inland. Jag sitter i bilen och är på väg mot mitt första
lakfiske. Det börjar skymma. Om ungefär en timma bör jag vara
framme hos mitt värdpar, Lennart och Victoria Kärrman i
Vistträsk, tre mil utanför Älvsbyn. De skall vara mina fiskeguider
i kväll.

Lakfiske
– mörkt, kallt, spännande!

Att borra ett antal pimpelhål till lakfisket i den metertjocka
isen kräver en motordriven isborr.
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Nu ser jag en stålkastare långt borta, på väg mot mig, och
snart hör jag också det karakteristiska skoterljudet. Skönt
att få sällskap igen!

Laken lockas vid botten
Lennart har förberett fisket genom att borra upp hål i
isen på några olika platser. På så sätt kan vi fiska på olika
djup med varierande bottenmaterial. Isen är omkring en
meter tjock och det är precis att den motordrivna isborren
räcker till. Laken föredrar grunda bottnar med sand eller
lera för sin lek. Strax intill där vi står rinner en bäck ut
under istäcket och tillför sjön kallt, syrerikt vatten. Här
finns också en stor sandrevel. Ett bra ställe för lake alltså.

Laken är en bottenfisk med god syn och bra luktsinne.
Man fiskar med betet alldeles vid eller på botten. Med ett
silverfärgat blänke påkallar man lakens uppmärksamhet
både ljudmässigt och ljusmässigt genom att höja och
sänka pimpelspöt upprepade gånger och låta blänket
stöta i botten. Krokarna är nu agnade med sellak, en
dvärgform av sik.

I alla fall ett napp
Dags är att börja fiska! Lennart, Victoria och jag sänker
förväntansfullt ner revarna genom hålen. Försiktigt. Nu
slaknar reven och blänket ligger på botten, några kraftiga
ryck med pimpeln, blänket åker upp en bit och singlar
ner lite vid sidan av hålet. Med små knyckar förs blänket
in mot centrum igen. Det virvlar säkert upp lite
bottenmaterial och laken bör också höra ljudet när
blänket skrapar i botten och känna lukten av betet. Vi
väntar… nya ryck med pimpelspöt… väntan…Så håller
det på i någon timma. Plötsligt ropar Lennart…Napp! Han börjar snabbt ta upp reven! Men halvvägs upp

lossnar fisken och försvinner ner i det kalla, svarta vattnet
igen. Nappet ger förnyat hopp för oss andra. Det finns
i alla fall fisk här!

Men inget mer händer. Kylan kryper sakta genom
plagg för plagg in mot kroppen. Vi gör ett sista försök på
en plats med mer lera och sten på botten. Efter en knapp
timma tvingas vi konstatera att vi kommer att bli utan
fångst ikväll. Temperaturen har nu krupit under 25
minusgrader och en svag bris gör sitt till för att föra
kalluften närmare inpå kroppen. Det börjar bli riktigt
kallt. Vi beslutar oss för att ge upp!

På andra sidan sjön ser jag nu en öppen eld. Lennart
har åkt i förväg och tänt en brasa åt oss vid ett vindskydd.
Ännu en skotertur och vi kan värma oss vid den öppna
elden. Ljuvligt!!!  Nu smakar det bra med varmt kaffe,
nykokt över den öppna elden, falukorv i tjocka skivor,
som grillas alltefter vi äter och så smörgåsar. En perfekt
avslutning på en, trots utebliven fiskelycka, fantastisk
kväll. Minnet från fisketuren räcker betydligt längre än
vad fiskköttet skulle gjort!

Redaktionen/ Roger Lindblom

En perfekt avslutning på en, trots utebliven fiskelycka,
fantastisk kväll. På bilden Lennart Kärrman (till höger) och
artikelförfattaren.
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ATT KLUBBA  LAKE
I artikeln fiskas laken på vanligt ”pimpel-vis”. Ett
äldre sätt att fiska lake är att klubba den.  Detta görs
främst på hösten då isen blivit tjock nog att bära
fiskaren och är genomskinlig. Fisket går till som så
att man sakta och försiktigt smyger fram på isen
över grunt vatten och håller nogrann utkik efter fisk
som som står och vilar under isen. Då man kommit
helt nära fisken slår man till med en klubba rakt över
den. Står fisken tillräckligt nära isen bedövas den av
trycket från slaget och flyter upp på sida mot isen.
Det gäller då att snabbt hugga hål i isen och bärga
fisken.Illustration av Christina Jonsson, Fingerprint
Illustrationer, efter original ur Olaus Magnus
"Historia om de Nordiska folken".


