Upp till bevis

kungen
Han är kung, Robin Utbys – gäddkung.
”Det är alltid en kick att fiska gädda”, säger han själv.
Robin Utbys visar oss hur seriöst och träffsäkert
gäddfiske ska vara.
T e x t & f o to J o a k i m N o rd lund

När tiokilosgäddan var fångad och mätt så släpptes
den tillbaka. Robin Utbys och David Nilsson har
tillsammans fångat 28 gäddor som vägt minst tio
kilo och samtliga har släppts tillbaka.
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Upp till bevis, Kungen

Den andra stora gäddan som Robin
Utbys landade vägde 9,5 kilo.

Mellan vägning och mätning satte han
ned fisken i håven för att påfrestningen inte
skulle bli alltför stor. Alla stora gäddor som
Robin och David fångar släpps tillbaka och de
skakar lätt på huvudet när en fisketävling som
gäddfiskefestivalen i Kalix förs på tal.
Där hängs döda fångade gäddor upp på
rad i målområdet och de två deltar inte i den
tävlingen just av den anledningen.
– För oss är det en självklarhet att släppa
fisken igen. Vad finns det för mening i att
döda den om man ändå inte ska äta
den, säger David och Robin nickar
instämmande.
– Släpper man den kanske man i
stället kan stöta på den någon gång i
framtiden, inflikar Robin.

Efter en halvtimmes fiskande kom plöts-
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Under de fyra år som Robin och David

Gäddan var lång och smal som en svensk
basketspelare. Robin lade den ålliknande
varelsen i en blå Ikea-påse och vägde den och
fisken, som säkerligen vägt tolv kilo innan
leken, men som nu endast vägde 10,1 kilo.
– En gädda på 122 centimeter brukar i alla
fall väga elva kilo. Vi väger den i vågsäck eller
i en sån här påse eftersom traditionell vägning
skadar ligamenten mellan huvud och nacke,
säger Robin.
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har fiskat med varandra har de hunnit prova
ut ett 40-tal vatten. En hel del tid läggs på att
analysera och bedöma potentialen i nya och för
dem ofiskade vatten.
Just den här platsen hade renderat i flera fina
gäddfisken de senaste åren. Och inramningen
var i det närmaste sagolik. Solen strålade och på
håll hördes fiskmås och bofink som båda verkade dela glädjen över att sommaren äntligen
hade anlänt. Frågan var bara hur fisken mådde.
Att leken var över stod helt klart, men nu

hade temperaturen utomhus stigit till 28 grader
och sådan värme betyda loja och slöa gäddor.
Men vattnet hade inte hunnit värmas och
kring botten, där vattnet fortfarande behagade
fisken, där fanns också gammelgäddorna. Efter
en lång och energikrävande lek var de stora honorna nu i en fas där det åter var dags för mat.
Robin och David satte på varsin jigg och
förklarade valet av bete.
– Man når botten bättre. Det är ett fiskliknande bete och enligt oss är det nog det mest
allsidiga betet av alla, säger David.
Förra veckan drog han upp en gädda som
vägde 14,1 kilo och det var personligt rekord.
Under de fyra år som de fiskat tillsammans
har de lyckats lura åtskilliga gammelgäddor
och de för statistik över antalet fångade gäddor
som väger tio kilo eller mer. Där är David uppe

edia.
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länt. Tillsammans fick vi upp båten på trailern
och några minuter senare åkte vi österut.
– Det här är ett av de ställen som jag håller
allra främst när det gäller stor gädda. Här lämnar jag gäddgaranti, säger Robin skämtsamt.
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långa skogsälven har länge varit platsen dit
gäddfiskeentusiaster vallfärdat och det finns
också många berättelser om landade gammelgäddor.
– När man fiskat här så mycket som
jag har gjort, så börjar man känna vattnet.
Fisketrycket har visserligen ökat men det är
fortfarande bra fiske säger, Robin medan han
kastar i ankaret.
Men inte ens det räckte denna dag och en
timme och två kraftiga hugg senare gav han
upp. En fisk vars vikt han uppskattade till
cirka åtta kilo högg på hans stora jigg, men
närmare än så kom han inte.
Då fick han något beslutsamt i blicken.
– Vi åker vidare, säger han.
Sagt och gjort. Vi åkte in till land där Robins vapendragare David Nilsson nu hade an-
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En god vän rekommenderade Robin
Utbys när jag nämnde gäddfiske.
– Han kan sin sak, hävdade min kompis.
– Är han kung? frågade jag.
Svaret kom reflexmässigt:
– Han är kung.
När jag klev in i Robins båt den här underbart vackra junidagen var det alltså upp
till bevis. Men för en gångs skull kom fisket i
andra hand. Efter en vinter i norr med veckor
av 30-gradig kyla och en höst fylld av kall
snålblåst blåste varm luft in över Norrbotten
och plötsligt befann vi oss i ett sydländskt
klimat.
Med ett leende på läpparna lyfte Robin
Utbys i sin stora hockeytrunksliknande
fiskeväska i båten och sedan tog han oss ut på
Råneälvens glittrande vatten. Utloppet i den

ligt signalen som man hoppats på.
– Nu, säger Robin.
När vi blickade dit stod spöt i en båge men
det rörde sig bara lite. Sekunden senare böjdes
spötoppen rejält och sedan drog fisken ned den
översta tredjedelen i vattnet och då förstod vi
alla att de handlade om en rejäl fisk.
– Shit. Den här är stor. Riktigt stor. Kanske
en tolva. Ta upp ankaret, säger Robin.
Sedan började den kamp som varje gäddfiskare drömmer om. Fisken stod still mot botten
för att sedan sätta ny fart och Robin kunde
bara hänga med. Efter fem minuters kamp
visade sig fisken för första gången och David
greppade den stora håven. Minuten senare låg
en 122 centimeter lång gäddhona i båten.
– Det är alltid en kick. Spelar ingen roll att
man har fått flera stora, det blir ändå benskak
och adrenalin, säger Robin och ler.
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i tolv stycken men Robin Utbys är ändå strået
vassare med sina 15 gammelgäddor.
Men den här dagen skulle statistiken justeras.

Men så handlar det också om två
entusiaster som under högsäsongen
är ute åtminstone tre dagar i veckan,
hela tiden med målet att landa stor
gädda.
Och just den här kvällen var vikt för
Robin Utbys. Bara 45 minuter efter att
den långsmala gäddhonan släppts var
det dags på nytt.
– Yes. Den här är också fin, säger han.
Fisken tog tag i grejorna och det
var bara för Robin att hänga med. Ett tiotal
meter lina matades ut innan den stannade mot
botten. När den sedan visade sig vid ytan för
första gången var det en imponerande rygg
som uppenbarades. Den hade svalt den stora
blå silverglittriga shadjiggen i ett nafs men
med hjälp av en tång kunde den befrias.
– Vilken härlig täckning. En riktigt fin fisk,
säger Robin samtidigt som han höll fisken
framför sig.
Sedan följde en stunds spänning för att se
vad vågen visade.
– Man vill ju gärna att den ska vara över tio
kilo, det är de fiskarna som verkligen räknas,
säger han.
Ett halvt kilo fattades, vågen visade en vikt
på 9,5 kilo. Robin höll fram den mot David
och frågade om han inte hade lust att ge fröken en puss. David var en smula skeptisk, men
det hela lockade till hjärtliga skratt.
Sedan var den här gäddagen till ända.
Hemma i Råneå hade högstadiet precis
skolavslutning och en fantastisk dag i gäddans
tecken avrundades med kaffe och tårta.
På väg tillbaka kunde jag bara le när jag tänkte
på frågan om Robin var kung. Svaret hade jag
precis fått.
Robin Utbys tog med
da k t i o n.f fa
mig ut och visade hur ett
re
seriöst och träffsäkert
gäddfiske ska bedrivas.
Att det hela inträffade på årets första riktiga
sommardag, ja, det blev
bara en härlig bonus.
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När en stor gädda
fångats mäts den
och vägs den. Sedan
släpps den tillbaka.

.......

”det blir benskak
och adrenalin”
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Det var en helt fantastisk
dag med strålande sol och 28
grader. När det dessutom var
ett sagolikt gäddfiske kunde
David Nilsson och Robin
Utbys inte annat än le.
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