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Kontakt: 
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på bla gädda, havs ör ing, lax, gös, 
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av isen med då den kan varie-
ra en hel del endast några meter 
bort från stark is. Goda vänner 
och en varm flytoverall är också 
att fö re dra, då overallen tränger 
un dan det livsfarligt is kal la vatt-
net om man skulle ha oturen att 
gå ige nom isen. Med en varm 
flyt over all har du enormt myck-
et stör re övelevnadsmöjligheter 
än om du inte skul le ha en over-
all på dig, då det hela tiden kom-
mer nytt kallt vatten som snabbt 
kyler ner dig.
 

Sikfiske med 
Bergman-pir ken 

Siktet var nu inställt på att 
pimp la siken för mig och mina 
vän ner, då det ofta är bra sikfiske 
här utanför kusten. Relativt ofta 
nap par storsikar som väger över 
3 kg i Vättern på trolling med 
små beten, enligt mina loka-
la vän ner. Pimpelfisket efter si-
 ken bedrev vi på mel lan 17 och 
22 m djupt vatten med sand-
botten, straxt innan det stupade 
ner från pla tån där siken trivs. 
Vi pimp la de ca 20 cm ovan-
för bot ten och bäst för oss var 
en blank Bergman-pirk som vi 

från Vätterns is.. 
Härligt Sikfi ske 

knöt en tunn och kort nylontafs 
på. På taf sen knöt vi en kem väs -
sad en kel krok som vi trätt gu-
la silikonbitar på. Mina vänner 
angnade kroken med maggots 
och fick även någ ra fis kar sam ti -
digt som jag själv pro va de en li-
ten bit räka. Räkan vi sa de sig va-
ra bättre än maggots och snart 
gick alla över från maggots till 
räka och då loss na de fisket för 
oss alla. Siken nap par normalt 
mycket för sik tigt så det gäller 
att vara koncentrerad hela tiden 
och det ta spe ci ellt på större djup 
då det är mycket svårt att kän-
na nappen.
 

Fikarasten 
Mitt på dagen tände vi en gångs -
gril len och njöt av vädret som 
låg på runt 1 minusgrad sam-
 ti digt som våra kryddiga kor-
var sma ka de mycket bra till en 
varm kopp choklad. Efter fi-
kat tog vi en pro me nad in till 
land där vi be und ra de ett häf-
tigt vat ten fall som hade fryst 
till som ett enormt isrör och in-
 u ti rann det vatten från bäck-
en. Detta na tur fe no men brukar 
tydligen åter kom ma varje vinter 

vilket var mycket kul 
och spännande att få 
uppleva.

Drilla 
försiktigt 
Vid pimpelfisket gäl-
ler det att drilla den 
större siken med 
”sil ke svan tar” då de är mju-
ka i munnen. Vi missade fle-
ra fina sikar under vår un der -
ba ra fis ke dag. Den största si-
 ken vi kom i kontakt med tap-
 pa de ty värr ru ti ne ra de täv lings -
pimp la ren Tom my, som hade 
med fis ken ända upp till is kan -
ten och ty värr loss na de. Den låg 
på runt 2 kg be rät ta de min go-
de vän. Viktigt när man drillar 
fisk, är att inte ge fis ken löslina, 
utan i jämnt tem po dra upp fis-
ken. Skulle det vara en stor fisk 
som rusar, lå ter man den rusa 
och håller försiktigt li nan mel-
 lan pekfingret och tummen tills 
fis ken till slut ger sig.

Summering av dagen 
Våran härliga och vindstilla dag 
gick mot sitt slut och vi kunde 
summera till ca 20 sikar som 
vi lyckades lura och lirka upp 

Med fullt lastade is me teslä dor var vi äntligen på väg mot sikarna ...

Jonas, Thomas och Tommy poserar framför vat ten fal let som finns inne i 
det enor ma och årligen återkommande isröret...

Taktik 
Endast två veckor tidigare putt-
 ra de trollingbåtarna här ut an för 
Ombergs enormt vackra strän-
 der norr om Gränna på jakt ef-
 ter storlaxen. Sista veck ans köld-
 knäpp hade kylt ner vattnet or-
 dent ligt och det krävs verk li gen 
gynnsamma för hål lan den med 
vindstilla väder under en läng-
 re tid samt myck et låga tem-
 pe ra tu rer för att isen ska läg ga 
sig över hu vud ta get på våra fis-
 ke plat ser. Thomas och jag som 
fick höra att det fångats två trol-
 ling lax ar på runt 10 kg här någ-
 ra veckor ti di ga re, ville absolut 
pro va att meta efter Vätterns 
laxar från isen. Vi tog med oss 
is me te spö na laddade med levan-
de småmört och frysta räkor, för 
det skulle verkligen vara häftigt 
att drilla en fin lax från isen. Da-
gens taktik var att placera ut is-
metespöna på djupbranten, där 
det sluttar ner från 20 m ända 
ner till 60 m djupt vatten. Isen 
til lät oss dock inte att gå längre 

ut än till ca 40 meterskurvan, då 
isen blev lite väl tunn och när vi 
änt li gen pla ce rat ut spöna per-
 fekt blev det lite spännande och 
dra ma tiskt för oss. 

Isen sprack 
Plötsligt small det till som ett 
pistolskott i isen, varvid en 
enormt lång spricka uppstod 
innanför mig och Thomas. 
Med lätta steg sam la de vi skynd-
samt ihop spöna och all fis ke ut -
rust ning som vi precis spridit ut 
över ett större område och skyn-
 da de oss in innanför den de ci -
me ter bre da sprickan. Med ett 
bal let hopp som skulle impone-
ra på de flesta dansöser var vi 
änt li gen inne på ”trygg” is igen. 
Man brukar säga att isen läg ger 
sig vart sjunde år på Storvättern 
så den är bärbar och då en dast 
en mycket kort period för oss 
sport fis ka re. Det är alltid vik tigt 
att använda isdubbar, liv li na och 
is pik eller isbill, som man läser 

Siken kan vara myckat svår 
ibland, ett snabbt mot hugg 
är ett måste för att lyckas.

Med ett helt underbart väder 
gick vi, dvs Thomas Sand-
 berg, ”Rö ding Jonas” Hell-
ström, ”Rö ding Tommy” Jo-
hansson och jag, ut på den 
vackra tun na men bärbara 
Vättern-isen. Vi var lad da de 
med isborrar, is me te pry lar, 
slä dor, pimpelspön och för-
stås även isdubbar, liv li na 
och en is pik som vi kände 
av isen med. Morgonen var 
myck et kall och när vi änt-
ligen kom ut på isen spraka-
de det tunna snö lag ret under 
fötterna sam ti digt som mor-
gondimman lättade och solen 
började värma upp oss. 

”Siken är en härlig, försiktig och spän-
 nan de sportfi sk som inte nappar om 
du har fel pirk. Pimpelfi sket är både 
trev ligt och samtidigt nyckfullt, glöm 
inte att borra och leta efter napp vil lig 
sik om du inte får napp...” 

Svaga isar 
Vi hade planerat att fiska ut an -
för en brant bergsklippa där det 
stupar rakt ner till ca 40 m. Ty-
 värr var isen lite väl tunn även 
för oss, så vi gick lite norr ut till 
ett stort grundområde där si-
 ken trivs. I Vättern kan istj ock -
le ken variera väldigt mycket då 
det ofta ström mar en hel del 
och då måste man vara myck-
et för sik tig. 
Vättern är Sveriges näst största 
insjö med djup ända ner till 120 
m, samtidigt mycket rik på oli-
 ka fiskarter. Det finns allt från 
grum li ga skärgårdsvikar i norr 
till djupt inhav där laxen och 
den världsberömda Vättern-rö-
d ing en finns. Jag som endast 
trollat ef ter lax, röding och gäd-
 da från båt på Vättern tidiga-
re, tyckte att det skulle bli jät-
 te spän nan de att isfiska. Vattnet 

i Vättern är kris tall klart 
och ge nom den tun na isen 
kunde vi se botten myck et 
tydligt ända ner till ca 5-6 
me ters djup.
 

Teho pimpelspöt och en blank Bergmanpirk var 
en helt perfekt kombination på Vätterns sikar..

Siken nappade på mel lan 17 - 22 meter djupt 
vatten, prova gärna räka om du ska fis ka sik..

ur pim pel hå len. Ismetet efter 
lax gav tyvärr ingenting, troli-
gen mycket pga. att vi inte kun-
de fiska på tillräckligt djupt vat-
 ten och långt ut. Det hade verk-
 li gen varit otroligt häftigt att 
kroka, drilla och landa en snygg 
lax el ler kanske en härlig röding 
från Vätterns tunna is. Jag kan 
bara konstatera att vår underba-
ra fis ke dag tog alldeles för fort 
slut och att det var länge sedan 
jag njöt så mycket. 

Isen blåste bort 
Några dagar senare började det 
blåsa och Vätterns isar sprack 
upp igen. Vi lyckades verk li gen 
pricka absolut rätt dag med tan-
 ke på vädret och att det en dast 
var fiskbart några dagar denna 
vinter. Jag längtar till ba ka till 
Vätterns isar och nästa gång, 
om jag får chansen, ska jag sat-
 sa lite mer på ismetet efter fram-
 fö rallt laxen. Då jäk lar ska jag ta 
dom.... 
Fiskehälsningar, Mikael Pu hak ka 

Min första pimpelsik någonsin, Bergmanpirk 
med kort nylontafs och räka var da gens melodi...
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