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GÄDDBETEN

Allt fler väljer att bygga sina
beten själva. En av dem är Jim
Backne. Han har förädlat sin
hobby till en ren konstform.

som konstform
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E FÄRGGRANNA fiskedragen hänger på rad i taket på det lilla förrådet.
Det är en vacker samling som blänker som nypolerade julgranskulor.
Förrådet är inte mer än några kvadratmeter
stort och här trängs Jim Backnes betestillverkning med utombordare, fiskespön och
annan fritidsutrustning. En doft av färg och
epoxilack vilar som en fin dimma i utrymmet.
– Jag har byggt ett utsug av ett par gamla
datorfläktar så nu är det mycket bättre än
tidigare. Men visst kan man bli lite yr i
huvudet när man lackar, det är dock också
viktigt att använda sig av ett andningsskydd,
säger Jim.

Jim Backne skapar sina beten i ett litet förrådsutrymme.

Färg och finish är av högsta kavalité på betena.
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HANS INTRESSE FÖR att bygga egna beten
kommer från ett genuint fiskeintresse. Jim
har fiskat det mesta men det är gädda som är
hans stora passion. Betena som han bygger
är jerkbait och tailbeten i olika storlekar och
syftet är att locka gäddor till hugg. Betesbyggandet har han lärt sig genom att studera
olika Youtube-klipp och på olika forum som
han hittat på Facebook. Han har provat sig
fram för att få till modellerna som han gör
idag och som fungerar i vattnet. De beten
som han bygger idag har en form som är
snarlikt en Busterjerk.
– I början kopierade jag vanliga beten som
jag köpte i butik. Jag gjorde gjutformar och
gjöt egna kopior i polyester. Men det var
svårt att få till gången i vattnet. Du måste få
till både flytkraft och lägga in sänken. Det
blev mycket beten som jag fick kasta. Nu
bygger jag i trä istället. Det är enklare att
forma och du får flytkraften gratis. Det enda
du behöver tänka på är att vikta betet med
bly, säger han.
Jim tycker om att fiska men är också något
av en allkonstnär som gillar att hitta på
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egna lösningar. På golvet i förrådet står en
bandsåg som han tillverkat själv av några
träskivor och på en bänk har han torksnurra
som drivs med en diskokulemotor som kyls
av gammal datorfläkt. Bandsågen har han
numer bytt ut mot en som han köpt på bygghandeln men torksnurran använder han
fortfarande när han målar sina beten. Det
verkar som själva problemlösandet är en av
tjusningarna i hans tillverkning. Även när
det gäller mönstren till sina fiskbeten gillar
Jim att prova egna idéer.
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– Jag vill testa lite annorlunda färger än
vad man brukar hitta i handeln. En del tycker att de är för snygga för att fiska men det
viktigaste för mig är att de funkar, säger han.
DE BETEN SOM Jim bygger idag är långt

ifrån hans enkla nybörjarförsök. En del av
dem ser ut som riktiga små konstverk men
processen från träbit till färdigt jerkbait är
ett tålamodsprövande arbete.
Jim börjar med att rita upp flera ämnen
på rad med hjälp av en mall på en träplanka

av bok. Därefter sågar han ut dem och sandpapprar och filar till formerna. Nästa steg
är att borra hål från undersidan och stoppa
i blystavar för att vikta ämnet. Han testar i
en vattenskål för att få den rätta balansen.
Sedan monterar han öglor och rasselkammare som vanligtvis används vid flugbindning. När det är klart är det så dags för målningen. Och det är nu som ämnet förvandlas
från träbit till ett effektivt gäddbete. Han
lägger på ett lager lack och grundmålningar.
Därefter kommer han till själva mönstermål-

Lusten att experimentera
driver Jim att testa nya
färgkombinationer.

Jim Backne
Yrke: Larmkonstruktör.
Största gäddan: 7,5 kilo 104 cm lång.
Favoritbete: Jerkbait från Broman & Dell
100 gram.
Finaste fiskeminnet: Första gädda när
han var en sex år.
Övrigt: Jim är 44 år och bor i Älta, Nacka.
Han gjorde sitt första bete av ett rödvitt
flöte och till sked använde han en burkkapsyl. Han målade det med sin mammas
nagellack.
Pris för Jims beten: 200 kr.
Webbshop: www.jimbackne.se

Med airbrushen skapar Jim sina vackra mönster.

Med ett nät som hålls framför betet
skapas ett mönster av fiskfjäll.

ningen som han gör med en airbrush. Slutligen lägger han på minst två lager epoxilack.
När de är klara hänger han upp den på rad
i taket i förrådet. Han har nyligen startat en
webbshop där man kan se och beställa hans
senaste alster.
– Jag för några standardmodeller men har
man några speciella önskemål på färger eller

Ämnena till betena tillverkas av bok.

Bygga själv
ÄR DU INTRESSERAD av att bygga egna
beten kan du titta på Claes Svartzonker
Claessons filmserie i på Youtube: www.
youtube.com/watch?v=oDPw8keBsLs
Du kan också kontakta Svenska
betesbyggare på Facebook för tips och råd.
Det är en sluten grupp men är du seriös är
de ofta villiga att hjälpa till.
De färdiga betena hänger på rad i förrådet som färgglada julgranskulor.
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former är det bara att kontakta mig så kan
jag specialtillverka beten, säger han.
Målet med betesförsäljningen är att få lite
extra kapitel till ett båtköp.
VI HAR INTE gjort något seriöst test av Jims
beten men efter mitt besök i hans lilla förråd fick jag med mig några jerkbait. Jag tog

”En del tycker att mina beten är för snygga att fiska med
men det viktigaste för mig är att de funkar”

Redo att ge sig i kast med gäddorna.

med mina söner och vi åkte ut en sväng med
båten för att prova dem på en sjö i Småland.
Fördelen med Jims jerkbait är att de wobblar
av sig självt. Min tioårige son fick prova en
mindre modell med en brunaktig färg som
kallas motoroil och han behövde bara två
kast innan han fick en liten gädda på kroken. Lyckan var total. Det var hans första
gädda och nu är Jims jerkbait en favorit i
draglådan.
De är inte bara snygga att titta på. De lurar
gäddorna till hugg också. JOF
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