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Borren ner – abborren upp
Rudolf ”Rulle” Holmqvist, 81, är en levande legend bland pimpelfiskare.
Inför vårfisket delar han med sig av sina bästa fisketips.
– När det gäller abborre måste du helt enkelt leta rätt på fisken,
säger han.

Fiskarveteranen Rulle, 81,
guidar dig till fiskelyckan
råneå Vårvintern är här och isfiskesäsongen har redan pågått en
längre tid. Men det är först i april
som den riktiga värmen infinner
sig och det brukar locka ut barnfamiljer och andra som kanske
vill kombinera utflykten med lite
pimpelfiske.
Men vill man lura abborren kan
det vara bra att ha en hum om
var man ska fiska och vilka grejer
man behöver.
Därför stämde Extra träff med
Rånebon Rudolf ”Rulle” Holmqvist.
– Det är nog 60 år sedan jag började fiska i Brändön men nu är jag
i stort sett ensam kvar utav de som
var när jag började, säger han.

Vardag med fiskefest

Det går knappt en dag utan att
han sitter på isen och pimplar.
När han inte besöker någon av
sjöarna runt Råneå där ädelfisk
finns inplanterad så finner man
honom allt som oftast på Furufjärden utanför Brändön.
– Jag måste ju säga att ingenting
går upp mot rödingen. Jag har
många fina minnen från fisketurer i Råsto. Du förstår, ibland när
man har kikmetat och de har stått
som en solfjäder runt om och de
bara stått och kava såhär, storrödingarna. Fy fan. Råsto är ju omtalat, säger han.
Efter någon sekunds tystnad
tillägger han:
– Men det här har också sin
charm. Det är så naturligt för mig
det här med abborrfisket. Men
man måste ha reda på var man
ska fiska. Det går inte bara att åka
ut och tro att man kan få abborre.
Den här marsdagen bjuder han
Extra på en guidad abborrsafari
och till en början är det ett helt
ljuvligt väder. Efter hand mulnar
det på och vinden tilltar. Rulle
konstaterar kort:
– Nordligt! Det är inte det bästa.
Det är bäst när det är sydligt eller västligt. Och så när det är högtryck. Och den här tiden kommer
de inåt från havet, de börjar röras
mer. Då ökar också chansen.

Sågar spöet från macken

Han synar sedan mitt på bensinmack inköpta pimpelspö.
– Börja med att ta bort dom där.
Ska jag hjälpa dig, undrar Rulle
och pekar på de blysänken som
sitter på tafsen mellan blänket
och kroken.
Sedan visar han en nyinköpt
pirk som en finsk fiskare konstru-
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erat. Finessen med den är att man
kan reglera tafsens längd.
– Jag har en massa olika. Så här
ser det ut, säger han och lyfter på
locket till lådan som han sitter på.
Därinne finns sex olika pimpelspön, alla utrustade för att lura
abborre. Medan vi pratar flyttar vi
oss och Rulle Holmqvist hinner
säkert borra ett tjugotal hål.
– Hä rörs int så mycket när det
är såhär oroligt i vädret. Då står
dom still. Man får borra mycket
tills man träffar dom men sen…
Han sitter nedböjd med full koll
på spötoppen.
– Dom är som full i fan när de inte
är på hugget. Dom kan vara mot
reven lite och man ser att det rörs
men inte att dom tar. Man känner
det aldrig men man kan precis ana
det när man ser på spötoppen.
Kort efter det drar han morgonens tredje matabborre. Och en
liten stund senare hugger nästa.
– Men det är ströingar, en här och
en där. Men nu har det ändå blivit
två matabborrar i det här hålet.

Abborrarna var inte på hugget och Rulles färdigheter
ställdes på prov. Innan turen var över hade han ändå dragit
fem matabborrar.

Rulles 5
bästa tips

1

Stanna inte för länge vid
varje hål. Abborren är
en fisk som går i stim och det
gäller att leta aktivt. Du kan få
fisk bara tio-femton meter från
hålet där det precis innan var
stendött.

2

”Grejerna är A och O”

Se till att ha bra
grejer. Det är A
och O om du ska få fisk.
Tunnare lina och små och
lätta spön är att föredra.

Sedan går vi in på de andra matnyttiga tips för de som Rulle döpt
till ”söndagsfiskare”.
Vilka råd hade du gett till den
som i stort sett aldrig har fiskat
men som vill prova på att pimpla abborre på vårisen?
– För det första ska man inte ha
såna där grejer som du har. Däremot kan du ha ett mindre spö med
tafs och helst med lite färgad krok
eftersom vattnet är lite brunaktigt.
Men grejerna är A och O. Sen att
du har en indikator så att du kan
se när det nappar. Det är svårt att
känna när det nappar. Jag ser på
reven när det nappar men det gör
inte en som är obekant, säger han.

3

Försök att lära dig
vattnet, det kommer
att hjälpa dig oerhört. Fiskar
du helt på måfå är det nästan
dömt att misslyckas.

4

Lär dig vilka grejer som
funkar och var de funkar.
En pirk kan funka i ett vatten
men på en annan plats kan
det vara något helt annat som
gäller.

5

Lär dig rätt teknik. Du
kan inte använda samma
sätt fiskesätt på abborre som
röding. Du kan heller inte
använda samma grejer.

Tipsar – men inte om allt

Han går rakt på sak och det känns
befriande att det inte handlar om
någon tillgjord artighet. Han snålar inte med tipsen även om han,
som den tävlingsmänniska han
ändå är, inte avslöjar alla sina
hemligheter. Två timmars fiskande ger till sist fem matabborrar
och en mindre gädda.
– Det här är fiske. I dag är det så
här och imorgon kan det vara något helt annat. Men det är ju lite
det som är tjusningen med det.
Blir du aldrig less?
– Less? Nä, jag kan bli trött och
måsta vila ibland. Men less? Nä,
jag blir aldrig less.

Joakim Nordlund

t Extra-reporterns OKspö var inget
som föll Rulle
i smaken.

Ett av Rulles råd är att aldrig stanna för länge vid samma hål. Hans gamla Tanakaborr får jobba varje gång han åker ut. Blir det inte fisk efter fem till tio minuter så borrar han ett nytt hål. 
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Ser du den här skostämpeln vid pimpelhålet, då vet du
att du är Rulle Holmqvist på spåren.
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