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premiärfeber  u på torsdag klockan fem släpps släpps kräftburarna. 
Kräftfisket har blivit kultur i råneå och det här är en kväll när alla samlas 
vid älven – unga som gamla. 
– en av sommarens stora höjdpunkter, säger rånebon Johan Karlsson.
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p Fridfullt, tyst och stilla. Att fiska kräftor kan vara en fantastisk upplevelse på många sätt.  Foto: JoAkim NordluNd

p Har man riktig tur kan man få uppleva det Johan karlsson och 
hans kompisar fick uppleva. i en enda bur drog man upp kräftor till 
ett halvt kalas (42 stycken). Foto: JoAkim NordluNd

p Av någon anledning är det nästan alltid vackert väder vid kräftfiskepremiären i råneå. i fjol kunde Emma isaksson, Johan karlsson och Christoffer larsson njuta av underbart väder och riktigt bra fiske.  Foto: JoAkim NordluNd

Johan Karlsson tipsar: 

n 1. Ved
"Att elda vid lägerplatsen höjer 
mysfaktorn. torr ved är därför 
mycket bra att ha med sig.” 

n 2. Båt
"Vi brukar ha en liten roddbåt. den 
ska vara lätt att ro och vi brukar 
göra så att en ror medan två andra 
turas om att lyfta burar." 

n 3. Burar
"Vi brukar använda den klassiska 
cylinderformade buren. den fun-
kar i stort sett alltid. Vi har testat 
andra varianter men den här gillar 
jag bäst." 

n 4. Agnfisk
"Bra agn är viktigt. Vi använder 

nästan alltid brax. Någon låter den 
surna men vi kör med färsk agn-
fisk – då luktar det inte så illa." 

n 5. Gott sällskap
"det här är främst en social grej 
där man träffas och tillbringar en 
fin kväll utomhus tillsammans. det 
här är inget enmansfiske." 

n 6. Vittja
"Burarna får ligga i mellan fem och 
elva och vi brukar vittja tre gånger 
per kväll. det är lagom. målet är 
ju att alla ska få vara med ut en 
gång." 

n 7. Kniv
"En bra kniv är ett måste. du 
måste ha något att skära upp 
agnfisken med. Sen behövs ju kniv 
till korvpinnar." 

n 8. Flytväst
"Jag ska väl erkänna att vi fuskar 
lite med det men flytväst är ab-
solut bra. det är små och ganska 
ranka båtar." 

n 9. Stolar och bänkar
"tältstolar funkar. Av några stora 
rejäla plankor gör man lätt en 
bra bänk. liggunderlag funkar 
givetvis också." 

n 10. Regnskydd
"man vill ju fiska även om det reg-
nar och då är ett regnskydd guld 
värt. Några kraftiga pinnar, lite 
snöre eller spik och en rejäl pre-
senning är det enda som krävs." 

n 11. Ficklampor
"det blir mörkt på kvällen och det 
kan då bli ett litet mysterium att 

hitta igen burarna då. Ficklampor 
är därför helt nödvändigt. "

n 12. Stora flöten
"Stora flöten gör det lättare att 
hitta burarna. Vi brukar ha stora 
frigolitbitar, gärna med färg på."

HösTen närmAr sig och 
med den också hösttraditio-
nerna. Den tyngsta traditionen 
efter Råneå älvdal är utan tve-
kan kräftfisket där hela familjer 
packar bilar och ryggsäckar för 
att tillsammans fiska de kräftor 
som sedan ska avnjutas någon 
dag senare. 

Råneälven erbjuder ett av 
landets bästa kräftfiskevatten 
och 19-åriga Rånebon Johan 
Karlsson missar aldrig en kräft-
premiär. Fjolårets fiske var ma-
giskt och han är bestämd när 
han slår fast: 

– Det här är betydligt mycket 
roligare än att fara på nått Lu-
lekalas. 

Det som är så häftigt är att 
fisket lockar en hel del ungdo-
mar – Johan och hans kompi-
sar är bara ett exempel. 

– Det här är en riktigt skön 
kväll där man kan umgås med 
kompisar utomhus. Det här är 
ju något som vi ser fram emot. 
Alla kan vara med. Jag var väl 
bara bebis när jag var med för-
sta gången, säger Johan Karls-
son.

Under 80-TAleT var det 
närmast en kräftfiskehysteri 
i byn och många köade i flera 
timmar för att försäkra sig om 
att få tag i ett fiskekort. Efter 
några mellanår har intresset 
stigit igen det gäller att vara ute 
i god tid när korten släpps – an-
nars riskerar man att bli utan. 

De senaste tre åren har han 
fiskat tillsammans med sina 
vänner och det här året kom-
mer han och hans vänner att 
fiska på samma plats. 

– Det gäller att vara ute i tid 
för att få bästa platsen. Vi bru-
kar vara där och lägga dit gre-
jerna redan flera dagar innan, 
förklarar han. 

I fjol fick Extra vara med 
om något extraordinärt. Johan 
Karlsson, flickvännen Emma 
Isaksson och Christoffer Lars-
son drog upp en bur med hela 
42 kräftor. 

Det var så mycket kräftor att 
buren nätt och jämt höll ihop. 

– Har aldrig varit med om 
något liknande. Har inte heller 
hört talas om någon som fått så 
många kräftor i en och samma 
bur. Jag visste ju inte om snö-
ret skulle hålla, säger han. Pre-
miären är alltid en torsdag och 
Johan och hans vänner fiskar 
alltid då. I fjol var de drygt tio 
stycken som samlades runt lä-
gerelden och han räknar med 
att de blir lika många när det 
är dags för kräftfiskepremiär nu 
på torsdag. 

redAn dAgen efter är det 
stort kräftkalas. 

– Jag brukar alltid ta ledigt på 
fredagen. Det brukar ju bli en 
sen kväll och dagen efter ska 
man också åka dit och städa 
efter sig. Sedan ska båten tas 
upp. 

Och precis som seriefigu-
ren Bamse har han en mormor 
som är vän med grytorna och 
som gärna ställer upp. 

– Mormor är bra. Hon bru-
kar hjälpa till när vi ska koka. 
När hon gör det så vet man att 
det blir bra, säger Johan. 

En av många kräftfiskeentu-
siaster i Råneå. 

JoAKim NoRdluNd

brA ATT HA med sig på kräfTfiske

p rejäla flöten är ett plus.
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