Bobbo Johansson – lycklig storfiskare
med havsöring på 2,6 kilo.

Peter Karlsson fiskar ovan gamla stenvalvsbron. Framför
”mittfundamentet
tar han många havsöringar varje säsong
”

>
– pärla mellan Mörrum och Eman
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Småländska Hossmoån är känd för sina fina havsöringar,
men de är inte alltid lätta att lura till hugg. Vi skickade dit
Pelle Klippinge för att avslöja fiskarnas hemlighet.
TEXT & FOTO PELLE KLIPPINGE
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Jag hinner inte mer än svänga in på parkeringen vid Brudhoppet då det hugger på för
Bobbo Johansson. Havsöringen vill sticka utför
strömmen, men med rejäl press på grejorna kommer den snart tillbaka och glider inom räckhåll.
Dan Dellefjord från Nybro släntrar vant nerför
branten och får efter lite tumult så småningom
fatt på öringen med ett järngrepp runt gällocken.
Lämnar sedan över till Bobbo som ser mäkta
belåten ut. Han är så nöjd, att Hossmoöringen på
2,6 kilo till och med får en puss. Öringen kommer
nämligen att förvandlas till en perfekt present
och ska redan i eftermiddag överlämnas till en
släkting som fyller 70 år.
Flugan som lurade öringen, en Micky Finn
liknande ”tvåtummare”, studeras noga av kompisarna och snart haglar det bara liknande gulröda dunkrokar i Brudhoppshålans svarta djup.
Här tas många havsöringar under säsongen och
är sannolikt hela långa Hossmoåns allra pålitligaste dräparplats. Spinnflugan är populär och

effektiv inte minst nu då vattnet går ovanligt
högt och dessutom är kallt. Bobbo visar sitt
tackel och visst är det skamligt enkelt jämfört
med att exempelvis hantera en supersnabbsjunk
med flugspöt. Bara att vippa till lite grann med
spöt – på gränsen till fusk! Längst ut i änden
sitter flugan och en halvmeter upp på linan ett
sänke runt 25 gram i en halvmeterlång tafs. Det
tar flugan ända ner till botten där den sedan
svävar lockande och förföriskt medan sänket
långsamt studsar nedströms. Varje kvadratcentimeter inventeras noga, kan jag lova.
SÅ DYKER MARKÄGARORIGINALET

Gunnar Elfverson upp i full cykelmundering. Han
är född bara ett drygt stenkast från Brudhoppet.
Rättar till hjälmen och berättar på stående fot att
öringhålan där havsöringen landades är mellan
fem-sex meter djup. En vinter gick han nämligen
över hela hålan och borrade med isborr just för
att mäta djupet. Konstaterar vidare att framrin-

Gunnar Elfverson samtalar med
Kenneth Persson vid Brudhoppet.
ningen för närvarande är cirka 35 kubik. Det
Gunnar inte vet om Hossmoån eller Ljungbyholmsån som den egentligen heter, är knappt värt
att veta, skjuter Kenneth Persson in. Kenneth,
eller ”KP” som han kallas är en av Hossmoåns
Fiskevårdsområdesförenings viktiga kuggar och
eldsjälar som ofta syns längs ån.
När jag frågar Elfverson om Brudhoppet menar
han att det namnet är svårt att förklara.

>
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Ingen brud har i alla fall hoppat där utan han
tror mer på att man förväxlat orden hopp med
dop eller dopp. Strax intill finns nämligen en
mycket gammal offerplats och sannolikt får man
gå tillbaka långt i historien för att hitta en mer
rituell förklaring till namnet.
Elfverson som lever med åns flöden och
nycker har även sitt vattenkraftverk ett stycke
uppströms. Under många år bromsade dammen all uppvandring samtidigt som Gunnar på
olika sätt gjorde ingrepp och experiment för att
förbättra effekten. Och visst, även om det under
åren varit en hel del turbulens och slitningar
mellan de olika intressena, är man i alla fall
inte ovänner. Viktigt är att kunna föra en dialog
innan något eventuellt ingrepp ska göras även
om det kanske svider lite att man inte får göra
precis som man vill trots att man äger marken.

Stora Binga speglar sin pompösa
arkitektur rofyllt i vattenblänket.
Populära fiskeplatsen ”Granen”
till höger i bild.

U N D E R T I D E N V I P R ATA R svingar Bob-

bo, Dellefjord och de andra i gänget sina flugor i
djuphålan men inga napp. Inte ett känn. Vattnet
är kallt, bara 3 grader och fisken trög. En annan
av föreningens medlemmar, Ola Sennefjord dyker
upp och gör sällskap med KP och mig ett stycke
uppströms. Vi knallar genom den vackra ekskogen som på sina ställen har inslag av lärkträd
och konstaterar att våren både är sen och kall.
Det är sååå segt! Varken tussilago eller blåsippor
syns ännu trots att det är den 8 april. Visst har
sädesärla, stare och trana kommit men våren låter
sannerligen vänta på sig och bjuder än så länge
bara sin eviga gråkyla. Brrr!
Vid Källängen står flugfiskaren Ulf Sperlinge
djupt utvadad och fiskar den långa härliga
strömmen. Ansiktsuttrycket är koncentrerat och
allvarligt och visst har han känt fisk även om det
är svårt att komma ner. Draget i lina och flugan är
fantastiskt bra och att det inte är fler flugsvingare

i farten är förunderligt. Ni skulle bara se strömmarna här! Kanalen, Källängen och Ekarna är ett
stycke flugvatten som torde attrahera den mest
kräsne. Botten består av sten och här finns flera
fina mindre djuphålor. De som fiskat lika länge
som Ulf vet exakt var de ligger, naturligtvis, men
viktigast är ändå att komma ner med flugan,
menar Ulf. Speciellt nu när vattenflödet är så
högt. Havsöringen stiger inte nu men garanterat
om några veckor varför det i nuläget är blytung
grainlina som fungerar bäst.
VI FORTSÄTTER LÄNGRE UPPSTRÖMS

och kommer så småningom till Elfversons
omsusade kraftstation. Den ser nedgången ut
med sina rostiga grindar och är verkligen ingen
turistmagnet i den annars så tilltalande naturen
runt ån. Elfverson har parkerat traktorn mitt på
dammen för att kunna lyfta en hydraulisk lucka
medan det är högvatten. Sedan några år tillbaka
har man tack och lov byggt ett omlöp runt betongdammen så att havsöring och andra arter
kan ta sig längre upp i systemet. Det är viktigt att
detta fungerar och för att ha lite koll på uppvandringen finns en fotocellsräknare installerad vid
omlöpets övre del. Havsöringen kan teoretiskt
gå ända upp till Trekanten, vilket sammantaget
ger 20 kilometers vandringsväg mellan tummen
och pekfingret. Fiskesträckan som disponeras av
Hossmoåns Fiskevårdsområdesförening, från Kölbygärde till mynningen är fyra kilometer.
När vi senare kommer ner till Stora Binga
skiner solen. Den gamla stilfulla herrgårdsbyggnaden speglar sin pompösa arkitektur rofyllt
i vattenblänket mellan namngivna fiskeplatser
som Granen, Trädgården och Växthuset. Här
fångas varje säsong en hel del havsöring. Flera
fiskare är också samlade vid stenvalvsbron där
KP och Ola påpassligt kollar så att fiskekorten är

i sin ordning. Jo, faktiskt inträffar det fortsatt att
smålänningar och andra gör ett frest att komma
undan den dryga hundralapp som ett dagkort
betingar.
FLUGFISKAREN PETER KARLSSON

från Trekanten, med rykte om sig att sällan bli
utan Hossmoöring, visar efter böner från mig och
sedan makan Mia ”hemliga asken”. Det blir en
solklar högtidsstund att få skåda och känna på
huggmagneterna. Här är en bindare av rang
kombinerat med så sällsynt handfasta besked
och direktiv att man nästan blir misstänksam:
Tubflugor i orange eller gult med flash är bäst på
våren. Snabba linor och lite tyngd i tuberna är rätt
medicin för Hossmo, vilket i sig vanligen kräver
tvåhandsspö. Detta trots att ån bara är en halv
fluglina bred. Det är viktigt att kunna ”limma fast”
flugan i strömmen och få den att fiska sakta,
speciellt då vattnet är kallt.
Peter vadar sedan helt obekymrad
rätt ut till midjan och drar iväg ett
långt kast ner mot bron. Strax framför mittfundamentet, lite till vänster,
ska det bara hugga. Spöt står snart
i båge och Peter håller emot. Ingen
öring denna gång förvisso men
ett stadigt bottennapp. Fint
att se är flera ganska unga
fiskare som är på plats. Detta såväl med flug- som
spinnspön. Jag snackar

med några som lite besviket ”inte haft ett känn”,
men trots det är intresset på topp.
HÄR VID STORA BINGA, som ligger mitt
på sträckan, har Hossmoåns Fiskevårdsområdesförening sitt eget klubbhus
inrett i en gammal kvarnanläggning. I undervåningen driver man
också sin egen odling
av havsöring.

>

Ulf Sperlinge från Kalmar fiskar
flugan vid Källängen.
Bobbo Johansson drillar
havsöring i Hossmoån vid
Brudhoppet.

Ola Sennefjord visar blivande
smolt från egna odlingen.
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Hossmoåns Fiskevårdsområdesförening
Anrik klubb – grundades 1943
Fiskesträckan är fyra kilometer
Ån är mellan 10-20 meter bred
Havsöringsfiske (även mete efter andra arter som ex. brax i vikter
upp till cirka 6 kilo och gädda upp till cirka 14 kilo)
Snittfångst av havsöring senaste fem åren = 113 st
Bra år 1994 med 336 havsöringar
Medelvikten ligger på cirka 2,8 kilo
Vårfisket överlägset bäst
Regnig september kan ge höstfiske (”KP” har fångat höstöring på
drygt 8 kilo)
Säsong från februari (cirka) till och med september
Fluga eller spinn är tillåtet
Fiskekort på Preem i Rinkabyholm, tel 0480/47 08 50
Max 100 årskort säljs à 800:- (Ungdomskort endast 400:- till
och med 17 år! Max 20 st ungdomskort säljs)
Dagkort kostar 150:Största havsöring 10,2 (1994)
Lax över 23 kilo har fångats, men arten försvann under 1930-talet

Kanalen, Källängen och Ekarna är ett stycke
”flugvatten
som torde attrahera den mest kräsne
”

www.hossmofisket.se
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Nyckel att lyckas
Tubflugor i orange eller gult
Fiska djupt och menda linan
Snabb ytström = tunga linor
Tvåhandsspö
Tafsspets på 0,30 mm
Enklast med spinnfluga
Myrspinnare och Rapala giftiga
Havsöringen står tätt mot land i innersväng

Ungdomarna Niklas Lindström, Kevin Hansen och Atle
Henriksson från Kalmar fiskar ovan gamla bron.

Kevin Hansen tog sitt
livs första havsöring vid
Hossmoån den 8 april.
Den vägde 1,9 kilo.

Detta sedan slutet av 1980-talet. Själva avelsmaterialet fångar man naturligtvis direkt ur ån
i en smart fälla strax intill. Anläggningen imponerar i all sin enkelhet med ett myller av rör, kar,
tråg och ledningar. Flödesschema finns nog inte,
så jag undviker att fråga. Allt är byggt av medlemmarna själva där ständiga förbättringar står
på agendan. Varje dag är man nere och ser till så
att allt fungerar samtidigt som man även gör noteringar i en liten loggbok. En solklar målsättning
är att varje år sätta ut ungefär 4 000 tvååringar
som smolt. Ola tar ett snabbt håvtag och visar
stolt upp skyddslingarna som ska släppas om
några veckor. Det är riktigt kraftiga firrar som säkert väger ett par hekto stycket. Imponerande!
Vid växthuset träffar jag Hossmoåns Grand Old
Man himself, nämligen 77-årige Olle Nilsson som
är född bara ett par spinnkast från åkanten. Han
har inget känt ännu men har stora håven i beredskap lutande mot ett alträ. Bästa havsöringen var
en kraftig vårblänkare på hela 8 kilo (!) som han
fångade lite längre nedströms vid Spakenör för
bara några år sedan. Den bjöd vilt motstånd och
lämnade silverblanka fjäll efter sig överallt. Spakenör har nog inget med SPA att göra, antar jag,
men kan inte låta bli att undra var alla sköna lokala
namn kommer ifrån. Av någon anledning är Hossmoån full av dessa eller vad sägs om. Kupagölen,
Piltaholmen, Åmunnen, Stolpagärdet med flera.

halvmetern under vatten nu. Al och bokträd står
med skummande vatten långt upp på stammarna
och än så länge utan minsta tecken på grönska.
Ett par spillkråkor leker tafatt under högljudda
jämrande skrin och ut mot golfbanan på de stora
pampiga åkrarna ser jag gäss, tofsvipor och
spridda starflockar. Sydvästen friskar i så till och
med Granen viftar lite på toppen då jag i kikaren
plötsligt ser att en av de yngre killarna från Kalmar beter sig underligt borta vid bron.
Snabbt som ögat är jag på plats just då 15årige Kevin Hansen från Kalmar drar upp sitt livs
första havsöring. Stora segersmilet är inte att ta
miste på och visst är det en flott havsöring. Den
glänser riktigt fint i fjällen. Den tog hårt ovan
bron och var visst lite hal och svår att landa.
Vågen åker fram och drar visaren till knappt två
kilo. Alla gratulerar hjärtligt och polarna Atle och
Niklas, som båda fångat havsöring tidigare, är ju
i alla fall med i kille
killer-teamet. Snabbt som ögat är
Kevin uppe vid klubbstugan och bokför fångsten
i journalen. Detta samtidigt som han pratar i
telefon innan han lika snabbt knatar tillbaka till
kompisarna med öringen stolt i nypan. Hängslena har han visst glömt att knäppa, vilket gör att
vadarbyxorna nära nog ser ut att glida av häcken,
men vad gör väl det – är man havsöringskung så
är man.
KLUBBSTUGAN MITT PÅ STRÄCKAN är

SOM MÅNGA ANDRA FINA havsöringar

fångade Olle den stora havsöringen på osvikliga
favoriten, en 18 grams Myrspinnare. Den är
bombsäker i Hossmoån! Olle berättar vidare att
ett av åns bästa fiskeställen, Maden, dessvärre
blev ödelagt då den nya bron byggdes över ån
för bara några år sedan.
– Havsöringen stannar av någon anledning
inte där längre, vilket är jäkligt synd på en så lång
fin sträcka. Inte minst eftersom ”man alltid fick
fisk där”. Dessvärre är det ingen som vet eller kan
förklara vad som hänt med Maden utan det är
bara att vänta och se vad som händer. Förhoppningsvis kommer det att rätta till sig som det så
ofta gör på lite sikt i ett levande vattendrag.
Jag strosar eller rättare sagt plumsar vidare
längs åkanten. Stigen som normalt slingrar sig
på behörigt avstånd från åkanten ligger bitvis

för övrigt ett riktigt bra centrum. Här finns fångstlistor, våg och mesta informationen gällande ån
uppsatt på anslagstavlor. Här finns fikabänkar
och hela atmosfären runt åbrädden upplevs både
positiv och trevlig. Klubben verkar ha en genuin
behaglig gemenskap som kärna där man jobbar
hårt, ideellt och målinriktat. Fint att konstatera är
också att man inte längre ser så många huggkrokar utmed fiskesträckan. För bara tio år sedan var
det annorlunda och vadå – ”spela roll”, kanske
någon tycker? Visst, jag ska inte moralisera, men
havsöring landas faktiskt bäst och enklast genom
att bara strandas eller håvas. Är det en utlekt mager och gaffad stackare man råkat dra upp i stridens hetta går den ju heller aldrig att återbörda.
Skönt att man insett detta också vid denna lilla
pärla till havsöringsvatten.
p klippinge@fiskeforalla.com

Veteran i Hossmoån – Olle Nilsson
menar att Myrspinnaren är nr 1.
Kevin ringer samtidigt som han bokför fångsten.
Ett snittår landas 113 havsöringar här.
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