Malar,
mjukbeten

&
spanska
krigare
Mequinenza och floden Ebro
i Spanien är vida känd för sitt
fantastiska mal- och karpmete,
men visste du att området
också bjuder på ett fenomenalt
abborrfiske? Jörgen Larsson
åkte söderut med lätt utrustning
och massor av jiggar för att
undersöka ryktet om stora
abborrar.
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Jörgen Larsson

imman ligger tät i floddalen när vi lastar båten i
gryningen. Själv hade jag varit helt vilse, men vår
erfarna guide, Oliver ”Oli” Schier, känner vattnet
som sin egen byxficka. Oli sätter kurs mot den mäktiga dammvallen som skapar en barriär mellan Rio Ebro och den
uppströms liggande Lake Caspe, som bildades när man byggde
kraftverket för snart 50 år sedan. Den flera mil långa kraftverksdammen är ett paradis för sportfiskare med möjligheter att fiska
allt från mal och karp till abborre, gös och bass.
Första stoppet görs strax nedströms dammvallen. Med hjälp
av den frontmonterade elmotorns i-Pilot ankras båten i strömkanten så vi kan kasta in i ett grunt bakvatten. Platsen känns inte
klockren för abborre, men efter bara några få kast knäpper det till
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i mitt spö. Tunga, kraftfulla knyckar fortplatar sig ned i klingan
och jag hinner inte riktigt koppla vad som händer.
– Catfish, it’s a catfish! påtalar Birger.
Ok, det börjar direkt, tänker jag och försöker få kontroll över
malen, som nu har gått ut i strömmen och blivit markant tyngre.
Vi har diskuterat malarna tidigare och Birger, som har spinnfiskat mal och gös i området flera gånger, gissade att vi skulle ha
2-3 malkontakter om dagen trots att vi fiskar efter abborre med
relativt små beten. Visst är det kul med bonusfångster, men de
glupska rovfiskarna kan också bli ett problem om de ger sig på
våra jiggar stup i kvarten, särskilt som exemplar på 50-60 kilo
eller mer är vanligt förekommande...
Fem minuter senare kan Oli lyfta in en mal i femkilosklassen
och jag känner mig ganska nöjd. Mot de riktiga giganterna lär
vi inte ha en chans, men det här är en hanterbar storlek på den
lätta utrustningen.
Några timmar och platser senare har
vi fortfarande inte sett röken av några abborrar. Oli positionerar
båten utanför en lång sträcka med sjunkna olivträd. Här luktar
det inte bara fisk, det fullkomligt stinker storabborre!
Träden skapar strömlä och välbehövligt skydd mot flodens
storvuxna rovfiskar, men vi behöver inte göra särskilt många kast
för att inse att det är nästintill omöjligt att fiska med ordinära
jiggar. Djungeln av växt- och musselklädda träd sträcker sig ända
upp till ytan och slukar skoningslöst allt vi försöker presentera för
eventuella abborrar som sökt skydd i den försåtminerade undervattensskogen. Här krävs ny taktik för att lyckas.
Efter en stunds grävande i betesboxarna riggar vi om med
offset-krok som tacklas med krokspetsen dold i betet för att

Undervattensskogen.

11

spanska krigare

Fiska i Ebro

När fisken väl lokaliserats var det
inte ovanligt med dubbelhugg.

Det är relativt billigt att flyga till Spanien och med en
hyrbil tar det cirka två timmar att nå Mequinenza. Du kan
fiska i Ebro året runt, men tänk på att det kan vara ganska
kallt under vintern.
Vi fiskade med Oliver Schier, som driver företaget UrlaubNach-Mass. Oli kommer från Tyskland, men är numera
bosatt i Spanien och är en av de absolut skickligaste guiderna i området. Oli erbjuder allt från mal- och karpmete
till spinnfiske efter abborre, gös och bass. Han handhåller
olika boendealternativ och har en egen liten hamn med
hyrbåtar och flera trailerbåtar om man vill fiska på andra
platser. Läs mer på: www.urlaub-nach-mass.com

Urlaub-Nach-Mass har en egen liten hamn med sjösättningsramp och hyrbåtar.

Vi fiskar av sträckan med
sjunkna träd, men bortsett från ett par exemplar i tusenbrödraformat har vi inga fler abborrkontakter. Det är dags att återvända

Huggsexa vid pumpstationen.

Oliver Schier, vår
skicklige och trevlige
guide, med en av Ebros
vackra abborrar.

till hamnen och utöka manskapet. Jag och Birger Domeyer,
som arbetar på den tyska sportfisketidningen Fisch & Fang,
väntar på vår gemensamma vän Fredrik Harbort, som också
är från Tyskland, men som numera bor och studerar i Spanien.
Båten lastas med ännu en gubbe och vi sätter kurs nedströms
sammanflödet mellan Ebro och de mindre vattendragen Cinca
och Segre. Första anhalt blir en pumpstation där stora ledningar
löper från floden via en anläggning med åtta kraftiga pelare.
Här är vattnet grumligare och den kuperade bottnen består
av stenar i varierande format.

I så fall måste den
vara stor, hinner
jag tänka, när en
enorm abborre
plötsligt skymtar
i det klara, gröna vattnet.
Birger Domeyer med den första och största abborren på resan.
Den praktfulla fisken högg på en kräftjigg inne bland en massa träd som omöjliggjorde vanligt jiggfiske.

12

Artikelförfattaren
med en grov abborre
som högg på en
maskjigg tacklad
”weedless” inne
bland en massa träd.

Med tanke på dagens hittills magra resultat blir jag minst sagt förvånad när både
Birger och Fredrik har kontakt med fisk
i sina första kast. Det visar sig vara början
på en huggperiod och under hela eftermiddagen har vi fullt upp i området.
Snittet ligger runt 600-700 gram, men
här simmar även större exemplar. Birger får
en abborre på en bra bit över kilot och strax
därefter är det min tur att dra en nästan lika
stor. En del är ljusa medan andra är läckert
grälla i färgerna. Emellanåt hugger också
en blek gös.
Vi flyttar runt efter hand och på slutet, när
fisket dör ut för de andra, drar jag ett flertal
fina abborrar. Jag kör med en mjuk maskjigg
och knycker hem den på botten med små
rörelser. Huggen är försiktiga och det gäller
att kroka blixtsnabb vid minsta kontakt.
Det har varit en kul inledning på vårt
spanska abborrfiske och i morgon väntar
nya äventyr.

Fiske, beten & utrustning

undgå att fastna. Själv är jag ganska grön på detta fiske, men
Birger har varit med förr och det dröjer bara en lite stund innan
han krokar en tung fisk på en kräftimitation. Fisken högg när han
försiktigt lyfte jiggen över ett träd och sedan lät den sjunka mot
botten igen.
– Perch, säger Birger självsäkert, medan jag är tveksam. I så
fall måste den vara stor, hinner jag tänka, när en enorm abborre
plötsligt skymtar i det klara, gröna vattnet.
– It’s a big one, bekräftar Birger i samma sekund.
Efter ytterligare ett par kraftfulla rusningar nyper Birger fisken
med ett tumgrepp och lyfter upp en riktig praktabborre. En hög
fisk med mörka ränder och läckert gulgröna färger. Som de flesta
tyskar bryr sig Birger inte om vikten. Måttbandet visar 47 cm och
efter några bilder får den ståtliga spanska krigaren simma tillbaka.
Vilken rivstart på vår abborrexpedition!

Jag har under ett par år hört rykten
om jätteabborrar på över tre kilo från
Spanien, men som vanligt visade sig
verkligheten vara annorlunda.
Oli berättade att han aldrig sett en fisk
över 50 cm, men däremot är det vanligt med exemplar på 45-49 cm. Med
tanke på att abborren bara har funnits
i Ebro under drygt tio år, och fortfarande
växer, så ser framtiden onekligen
spännande ut.
Trots att fisket stundtals var svårt
tyckte vi att det var kul och utmanande. Med 25-50 fiskar per dag ansåg
Oli att det var tämligen trögt och enligt
honom får man två till tre gånger så
mycket när fisket är på topp.
Vi använde spön på 8 fot med kastvikt
på 10-40 gram, små haspelrullar och 0,10 mm flätlina. Alla typer av jiggar
producerade fisk; grälla färger där vattnet var grumligt och naturliga nyanser
där det var klart. Jiggskallar på 10-20 gram täcker det mesta och glöm inte
tillbehör för Carolina- och Texas-fiske i besvärliga miljöer och för annorlunda
betespresentationer. Stundtals gick det åt upp till 10-15 jiggar om dagen per
person, men på orten finns flera sportfiskebutiker om du saknar något.
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Klurigt i Caspe. Precis som första morgonen är det tjock
dimma och bara några få plusgrader när vi trailar båten ett par
kilometer och sjösätter uppströms dammvallen i Lake Caspe.
Oli trycker gasreglaget i botten och snart susar vi fram på den
spegelblanka vattenytan. Mellan sjoken av dimma skymtar en
spektakulär miljö med höga sandstensberg som på vissa platser
stupar rakt ner i vattnet. Naturen påminner om Egyptens karga
månlandskap, fast med ett något större inslag av grönska.
Efter en lång och fuktig färd slår Oli av på gasen. Han berättar
att stora abborrar huserar utmed den svagt sluttande branten
men att de av någon anledning är nästan omöjliga att överlista
på konstbeten.
– Nu ska ni få se, säger han med ett leende och apterar en
levande betesfisk på sitt dropshot-tackel.
Vi är något skeptiska och väljer naturligtvis att fiska med
jiggar för att om möjligt överbevisa vår självsäkra guide.
Efter en dryg timme ger vi upp. Oli hade rätt, vi har inte fått
några abborrar på jigg, men å andra sidan har inte han fått
något på sina betesfiskar heller!
Beklagligt nog fortsätter fisket i samma stil. Vi provar många
spännande platser, som trots våra tappra försök inte släpper ifrån
sig någon fisk. På flera ställen ser vi misstänkta abborrar på
ekolodet, men eftersom de inte hugger avfärdar vi det som
annan fisk. Ett misstag ska det visa sig i efterhand...

Merparten av gösarna stod
generellt lite djupare, men de
vackert ljusa fiskarna satte
gladeligen tänderna i våra
jiggar när de fick chansen.

Det är först under eftermiddagen som vi
spräcker isen. Utmed några vindpinade uddar hittar vi enstaka
abborrar. Det handlar mest om ströfiskar, men vid den största udden får vi fyra fina abborrar och en gös, varav tre faller för mina
bottensläpade maskjiggar.
Vi har avverkat många kilometer, men ändå bara skrapat lite
på ytan av den enorma sjön. Med tanke på det tröga fisket över-

Olis hotspot.
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Mellan sjoken av dimma
skymtar en spektakulär
miljö med höga sandstensberg som på vissa platser
stupar rakt ner i vattnet.

väger vi om det är lönt att fortsätta, men vi bestämmer oss för att
bita ihop och återvända till branten där vi började i morse.
Väl på plats visar det sig vara ett klokt beslut. Nu myllrar det
plötsligt av liv och diagonala streck på ekolodet tyder på att fisken
är aktiv. Omgående tappar jag en abborre, vilket känns ovanligt
bra med tanke på att det skulle vara omöjligt med jigg. Strax
därefter krokar jag en riktigt fin fisk som kämpar hårt och länge,
men i samma ögonblick som jag sticker tummen i munnen på
den stora abborren skakar den loss jiggen och försvinner...
Oli övertalar Birger att prova med betesfisk och något motvilligt gör han ett försök. Tacklet hinner knappt landa förrän det
smäller – och så fortsätter det! Varje gång Birger kastar ut en ny
betesfisk tar det högst fem sekunder innan det hugger en stor
abborre. Han började med åtta betesfiskar och efter en stund
har han landat lika många abborrar.
Medan jag envisas med mina jiggar plockar Oli fram ett litet
spinnerbait och ber Fredrik prova. Den vibrerande blyklumpen
går hem hos borrarna och Fredrik avslutar dagen med en
handfull fina fiskar.
Svårflörtade abborrar. Trots det knepiga fisket bestämmer vi oss för att ge Caspe en ny chans. Än en gång möts vi av
dimma och blott tre plusgrader när båten sjösätts i gryningen.
Vem sade att Spanien är sol och värme?
För ovanlighetens skull inleder både Birger och jag med
varsin fin abborre på första platsen utanför en liten ö. Vi provar
flera platser, men det är först vid ett smalt sund med lite ström
och grumligare vatten som vi åter får kontakt med de randiga.
Ekolodet tecknar fisk, men det krävs många metod- och jiggbyten
innan vi får något. Varje abborre måste nötas upp med allt ifrån
kräftjiggar till olika shad- och maskjiggar som långsamt släpas
hem längs botten.
Samma scenario utspelar sig i en grumlig vik med sjunkna
träd. Fisken finns där, men är svår att locka till hugg. Vi får slita
för att överlista en handfull abborrar. Oli misstänker att det kan
bero på att vattentemperaturen har sjunkit fyra grader på några få
dagar. Nedströms dammen är vattnet varmare och här har fisken
också varit mer huggvillig.
Än en gång avslutar vi på Olis specialplats för att se om Birgers
hemliga vapen är rätt medicin för de svårflörtade abborrarna.
Fredrik och jag kör med spinnerbait medan Birger tar fram sitt
flugspö. Vi får flera fiskar i skymningen och det visar sig att
flugfisket funkar fint. Abborrarna kan inte motstå en långsamt
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Varje abborre måste nötas upp
med allt ifrån kräftjiggar till olika
shad- och maskjiggar som långsamt
släpas hem längs botten.

Morgondimman låg tät när vi sjösatte
uppströms dammvallen i Lake Caspe.
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När fisken nästan
tömmer rullen i en lång
rusning förstår jag också att det måste vara
en ganska stor mal.

Den stora malen pressade den lätta utrustningen till bristningsgränsen, men fick se sig besegrad efter en lång kamp.

hemtagen streamer som liknar en liten bytesfisk och det
är nästan helt mörkt när Birger landar den sista fisken.
Grym avslutning. Sista dagen
fiskar Birger och jag själva. Fredrik
har återvänt till skolan och Oli jobbar
på kontoret. Vi håller oss nedströms
dammvallen och satsar på säkra kort.
Vid pumpstationen är det full fart och
under en period har vi kontakt med fisk
i vart och vartannat kast.
När platsen dör ut kör vi uppströms,
men innan vi ger oss på olivträden stannar vi vid ett bakvatten. När det plötsligt
tar totalt tvärstopp förstår jag genast vad
det handlar om och när fisken nästan
tömmer rullen i en lång rusning förstår
jag också att det måste vara en ganska
stor mal. I takt med att båten driver
nedströms får jag in lite lina, men då
tar malen sikte på undervattenskogen
på andra sidan floden. Efter en oviss
kraftmätning, där utrustningen pressas
till det yttersta, vänder fisken. Resten
av kampen sker ute i huvudströmmen.
Jag vet inte hur lång tid det tar, kanske
20-30 minuter, men till sist kan Birger
greppa malen i underkäken och välta in
den i båten.
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Tafsen av fluorocarbon är full av tjockt slem och jiggkroken är tydligt uträtad. Måttbandet visar 140 cm och jag
uppskattar att malen väger runt 20 kilo. Efter några bilder
får den simma vidare.
Medan jag tar igen mig efter malbataljen börjar Birger
dra abborrar. Han kör med en kräftjigg tacklad på en
jiggskalle med offset-krok och lirkar försiktigt hem den
bland träden. Själv presenterar jag en livlig maskjigg
”Texas-style” och lyckas efter en stund överlista dagens
största abborre, en lite skamfilad och kraftig fisk som
nästan helt saknar ränder.
Som planerat avslutar vi vid pumpstationen. Abborrarna
är inte fullt lika huggvilliga och medelvikten är lägre än
under förmiddagen, men de uppskattar fortfarande våra
jiggar. Totalt skrapar vi ihop ett 50-tal fiskar under dagen;
drygt 40 abborrar, en handfull gösar och en stor, slemmig
mal. En värdig final på vår spanska abborrexpedition!

Jörgen Larsson med resans
häftigaste bonusfångst
– en stor jiggfångad mal!
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