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FREDAGEN 1 DECEMBER 1989 är
en minnesvärd dag för Bert “Berra”
Mårdh. Det var då som han stolt öppnade dörren till Berras Sportfiske AB
på Vallhallavägen i Stockholm. 27 år
gammal hade han förverkligat drömmen
att starta upp en egen sportfiskebutik.
Lokalen var nymålad och hyllorna välfyllda med fiskegrejor av senaste snitt.
Personalen bakom disken var alla initierade sportfiskare. Deras främsta arbetsuppgift var att kunnigt lotsa kunderna
att hitta funktionsdugliga grejor till konkurrenskraftiga priser. Även fisketips
förmedlades. Fisken fick kunden fånga
själv. Butiken med den kunniga personalen blev ett begrepp. Några av dagens
svenska fiskekändisar började sin bana
inom sportfiskebranschen som kassabiträden på Berras Sportfiske.
NYTÄNK I ORD och handling var
Berras upplägg för att få ordentlig fart
på ruljansen. För att rikstäckande nå ut
med budskapet att Sveriges bästa och
mesta sportfiskebutik stavades Berras
Sportfiske och fanns i Stockholm annonserades iögonfallande i kvälls- och fiskepress. På den tiden var internet, e-post
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Säg Berra,
det räcker...

och massutskick via mobiltelefon fortfarande okända begrepp. IT hörde framtiden till. Braskande annonser, gärna
helsidoelr, tryckta på papper var dåtidens melodi.
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FÖR ATT MAXIMERA kundflödet
arrangerades regelbundet spektakulära
jippon. Knep som funkade var att tillfälligt dumpa priserna på bara några
få, men ytterst eftertraktade prylar.
Snacka om att skapa drag i butiken.
Vallhallavägen blev “stritan” där merparten av Stockholmsregionens dåtida
fiskekändisar kunde ses. Berrabutiken
blev en naturlig mötesplats och inte
sällan dök en glad och stolt storfiskare
upp och förevisade sin senaste storfångst. Limit your kill eller catch &
release var för de allra flesta ett okänt
begrepp. Understundom fiskeshowade
även Berra i egen hög person på trottoaren utanför butiksdörren med egenfångade skrytfiskar.
EN SÅDAN TILLSTÄLLNING utöver det
vanliga hölls en gråkall februaridag 1990
då Berra kaxigt visade upp en abborre
på modiga 2,4 kilo. Inbitna abborrfiskare gick formligen i spinn då de fick
se och klämma på jätteborren. ”Vi vill
också fånga storabborre”, uttryckte de
unisont. ”Var någonstans fångades den
rovrandiga jägaren?” Lock och pock togs
till. Den mest ihärdige erbjöd Berra fri
lunch under ett års tid om fiskestället
avslöjades. En proppmätt Berra dristade
sig till att i kryptiska ordalag berätta
att fångstplatsen låg någonstans utmed
ostkusten i södra Sverige. Numera vet
förmodligen de allra flesta som har
minsta lilla hum om var landets hetaste
abborrhak finns att platsen som åsyftades var Misterhults Skärgård norr om

Oskarshamn.
DEN RANDIGA BESTEN fångades via
ordinärt haspelfiske och jigg dressad
med gul kropp, modell dubbelstjärt.
Otroliga 18 abborrar över 1,6 kilo fångades på gult gummi vid samma tillfälle.
Topp tre vägde; 2,0 kilo, 2,2 kilo och 2,4
kilo. Den tyngsta i trion är Berras personbästa på abborre. Från abborre till
gös är steget inte långt. Berras pb på gös
lyder 7,5 kilo. En Furusundskrokodil
med vikt 14,8 kilo är hans toppgädda.
I FORNSTORA DAGAR var gäddfisket i Stockholms skärgård fantastiskt
i ordets rätta bemärkelse. Att betvinga
en eller flera tiokilosfiskar vid ett och
samma fisketillfälle var inte alls ovanligt. Fasonerna med riktat lekfiske
efter romstinna gäddmadamer var
fortfarande ett relativt okänt begrepp.
Däremot spinnfiskades det skärgårdsgädda frekvent under ljumma försommarkvällar och frostiga höstdagar.
Välmatade gäddor som attackerade betet
med kraft och slogs som galningar på
spänd nylonlina. Flätlinor dök upp på
disken i mitten av 1990-talet. Resten är
som det så vackert heter historia.
DET VAR I maj månad 1985 som skärgårdsvattnen blev tillgängliga för
allmänheten i och med att det fria handredskapsfisket utmed våra kuster och
fem stora insjöar infördes. Dessförinnan
hade skärgårdsvikarna varit i privata
fiskehänder sedan urminnes tider. Fria
handredskapsfiskare som strömmade till
i horder, tullade alla friskt av storgäddbestånden i vikar och fjärdar. Gratis är
gott och storgäddor i mängd fick smaka
fiskbonkern. Att så här i efterhand
skylla dagens
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sparsmakade fångster av storgäddor med
avsändare Stockholms skärgård på dåtidens gäddklubbare är att göra det lätt
för sig. Visserligen stressas ett intensivfiskat vatten av ett hårt fisketryck, men
inte till den grad att bestånden kapsejsar. Nej, den huvudsakliga orsaken till
sviktande fiskbestånd härleds oftast till
förändringar i miljön och inte till kastspöfiske. Östersjön benämns ibland som
ett sjukt hav och däri ligger förmodligen
det stora problemet. Forntid, framtid är
lika med nuets ansvar blir därför slutklämmen.
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EFTER NÅGRA ÅR UTÖKADE Berra
sina domäner med ytterligare tre butiker i 08-land. Det var Berras Söder,
Outlet Arlandastad samt sommarbutiken på Sveavägen. Därefter berikades
västmanländska Västerås med en fullmatad Berra-butik. Filialer i Lycksele,

Gävle och Göteborg ritades också in på
Berrakartan. Förutom att fysiskt kunna
handla i någon av butikerna fanns även
möjligheten att beställa varor via postorder. Berras Sportfiskes årliga postorderkatalog var lindrigt uttryckt en fullödig
sådan och triggade sannolikt konkurrenterna att trycka egna storverk därefter.
NÄR BERRAS SPORTFISKE Stockholm
var som populärast hände det att kunderna köade liggandes i sovsäckar på
trottoaren utanför butiken för att bli
först in öppningsdags. Exklusiva lockvaror i begränsat antal som taggats med
röda prislappar hägrade. Anledningarna
att titt som tätt arrangera jippon var
många, typ ”Vi firar jubileum!” osv. I
grund och botten handlade det om att
sälja så mycket som det bara gick. In
med nytt och realisera ut hyllvärmarna.

Som en kul grej förekom ibland
utlottning av beten, rullar och spön.
Lotterna var gratis. Tag en lott och vinn
prylar. En harmlös grej, kan tyckas.
Tilltaget uppskattades dock inte av
Lotteriinspektionen. Bert Mårdh kal�lades till rättegång misstänkt för att
ha brutit mot den statliga lotterilagen.
Åklagaren yrkade på två års fängelse!
En skärrad Berra fattade noll. Hot om
fängelsestraff för att ha lottat ut ett stim
bombervobblers! Visserligen är nämnda
bete explosivt i fiskesammanhang, men
absolut inte allmänfarligt. Rättegången
slutade med att brottet ansågs som ringa
och åtalet lades ned.
BERT HAR VID flera tillfällen varit först
ut att integrera olika fenomen i sportfiskebranschen. I början av 1990-talet
fanns något som i dagligt tal kallades
för 071-nummer. Att lyfta luren och slå

071 och några siffror därtill var oftast
detsamma som att telefonören önskade snacka snusk över någon sexlinje.
Kvällstidningarnas annonssidor var
formligen nedlusade med 071-nummer
under några år. Berra däremot tänkte
utanför ramarna och registrerade ett
eget 071-nummer, men med den skillnaden att på hans lina skulle det uteslutande snackas fiske. En Reel Hot
Line! Mot avgift fick telefonören ta del
av purfärska fisketips, fångstrapporter,
produktnyheter och butiksinfo. Med
facit i hand en förlaga till dagens sociala
nätverkande.
MYCKET AV BERRAS vakna tid upptogs
av affärer, men när tillfälle gavs togs
spöt fram. Mestadels fiskade han hemmavid, men även fjärran vatten besöktes. I Berras vänkrets fanns de svenska
aktörerna Fly Fish in Kola med kontor i
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Åkersberga som påpassligt hade satt
hullingarna i några av norra Rysslands
bästa lax- och öringälvar. Ryssfisket var
outforskat, en vit fläck på kartan, spännande och inbjöd till strapatser. Forna
Sovjetunionen hade klappat samman i
slutet av 1980-talet, vilket i sin tur hade
öppnat upp för fisketurism.
VÅRA VÄGAR KORSADES vid flera
tillfällen ovan polcirkeln under 1990talet. Ett av dessa var en tidig junivecka
för 20-talet år sedan. Camp Rhynda på
Kolahalvön var platsen. Laxflugfiske av

16

världsklass stod på programmet. Berra
& Co hade bilat hela den långa vägen
från Stockholm till Murmansk. Väl där
äntrade gruppen en helikopter för vidare
färd österut. Efter en dryg timmas flygfärd landade de invid älven Rhynda som
mynnar i Barents hav.
ANLEDNINGEN TILL ATT jag väljer att
berätta om just detta vårt möte beror
inte på att laxfisket var glimrande.
Blankfiskarna som fångades var lätträknade då en rejäl islossning omintetgjorde ett vettigt laxflugfiske. Nej,
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anledningen är att Berra var på hugget,
eller rättare sagt preparerad för en minst
sagt oväntat uppkommen fiskesituation.
ÄLVEN GICK SOM sagt iskallt hög.
Flugspöna stod obrukade i spöställen.
Snötäcket på fjället smälte för fullt.
Rödingsjöarna i närheten av campen
var fortfarande täckta med is. En av ryssarna erbjöd sig att låna ut sitt rostiga
skopborr om rödingfiske skulle komma
på tal. Ett borr är en förutsättning i isfiskesammanhang. Det saknades dock pimpelspön och några pirkar därtill för att
kunna genomföra ett isfiskepass.
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DET FINNS MILJONER med sportfiskare och ett fåtal av dessa höjer sig över
mängden. Berra tillhör den senare kategorin. Under sin karriär som mycket
framgångsrik tävlingsfiskare kallades
han ibland för Minken.
Där och då, på den artiska tundrans
stränghet förstod jag varför. Berra började rota i fickor och fack i sin flugfiskejacka. Ur dess innandöme halades
pimpelgrejor passande rödingfiske fram!
Hur vanligt är det att man har pimpelgrejor nedstoppade i en vadarjacka när
det vankas laxflugfiske? Som sagt, det
är skillnad på fiskare och fiskare. Dagen
därpå fiskade vi röding i närbelägen sjö.
Gänget på isen var alla dressade i vadarbyxor av neopren.
En märklig syn vill jag lova.
Händelsen finns dokumenterad på
analog diafilm om någon mot förmodan
skulle betvivla sanningshalten i historien. Bruket av andasbyxor med membran av Gore-Tex slog igenom på allvar
i slutet av 1990-talet. Med största sannolikhet är tidsspannet 1995 till 2005 den
period som utvecklingen inom modernt
sportfiske varit som störst. Framförallt

19

gäller det elektroniska instrument passande båtsportsfiske.
ÄVEN KLÄDESPLAGGEN blev fräckare
och tillverkades av nya material. Fleece,
windstopper och flytoveraller gjorde
sitt intåg. Ett flytplagg kan vara skillnaden mellan liv och död om man plurrar,
vilket Berra kan intyga. På den gamla
goda tiden var det skoteroveraller som
många båt- och isfiskare använde. En
genomblöt skoteroverall är att jämföra

med att ha ett ankare runt kroppen.
Vi backar bandet ungefär 25 år tillbaka i
tiden. Tillsammans med några fiskevänner hade filminspelning med nystartade
TV4 klarats av ute i skärgården en kulen
vårdag. Havsöringsfiske hade dokumenterats. Efter en dag på sjön hade både
spöslitare och filmteam fått nog och
landkänning hägrade. Båtarna startades
upp och drog iväg. Berra hamnade dock
på efterkälken. Han gav därför full gas

på flytetyget för att hinna ikapp flyende
fält i fjärran. Enligt instruktionsboken,
speciellt i hög fart, ska dödmansgreppet
vara fäst till föraren om olyckan skulle
vara framme. Berra var inte länkad till
tändningslåset. Nej, full gas och händerna på ratten gällde. Plötsligt bara
så där brast styrvajern. Båten ändrade
blixtsnabbt färdriktning helt okontrollerat. Giren var så pass snäv att Berra tappade greppet om ratten och kastades ut
ur båten och hamnade

i vårkallt brackvatten. Den uppkomna
situationen var mycket allvarlig. En herrelös båt som med full gas cirklade runt,
runt Berra i plurret klädd i nu dyngblöt
skoteroverall. Extraordinära, lyckliga
omständigheter gjorde att han räddades precis innan sista kallsupen var ett
faktum. Det som inte dödar påstås härda.
Måhända har nämnda nära-döden-upplevelse påverkat Berra till att hålla distans
i både med- och motgång. Big business
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handlar främst om pengar och status.
Att leva är något helt annat. För vad
hjälper det om man vinner hela världen
om man förlorar sitt liv. Häromåret drabbades Berra av en svår sjukdom, vilken
han nu har återhämtat sig från. Att fiska
har ingått i rehabiliteringen. Naturen,
vatten och sprattel i linändan är helande.
BERT “BERRA” MÅRDH är ingen
dussinfigur. Allt sedan starten som

tävlingsfiskande ung grabb i mitten av
1970-talet till dags dato har Berra rört
om i fiskegrytorna. Det finns två sorters
människor. Antingen går man före och
visar vägen, eller så går man bakom och
kritiserar. Berra har tagit plats i över 40
år och ibland visat med hela handen. Till
förtret för några, inspiration för andra,
och även roat somliga. Han har varit
först med mycket. Redan i nätfiskets
barndom satsade han på att ha webshop.

Handlar på nätet gör väl alla nu för
tiden?
I BÖRJAN AV 2000-talet svajade Berras
Sportfiske AB betänkligt. Utförsbacken
var ett faktum. Det ena gav det andra.
Berras Söder avyttrades 2004 till några
av hans tidigare anställda. 2006 gick
företaget BeOutdoor in och tog över resterande verksamhet. Notera att Berras
Sportfiske AB aldrig varit satt i konkurs.
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Som nytillträdd VD i BeOutdoor höll
Berra ut några få år. Efter ett visst mankemang skildes deras vägar åt. Nya tag
togs 2009 då Berra köpte konkursboet
Gnesta Fiskeredskap. Den 1 april 2010
var det nypremiär för egenägd butik
igen.
Senare samma år blev Berra huvudägare i Huntyard & Berras 1500 m2 stora
butik i Vårby. Sedan dess har ytterligare
affärskomplex tillkommit i Arlandastad,
Eskilstuna, Gävle och Jakobsberg.
Numera ingår även jakt i affärsverksamheten. Som kuriosa, utanför boxen, kan
berättas att Berra numera även saluför
egna viner.
Hösten 2015 lanserades rödvinet
Huntyard Appassimento, Italia. Januari
2016 var det dags för Berras vita vin,

Catch and Release Sauvignon Blanc.
I GRUNDEN ÄR Bert “Berra” Mårdh
en sportfiskare av sällan skådad kaliber. Likt en nyfiken mink har han velat
prova på skilda fiskemetoder och fiskeplatser. Fiskedrivet har funnits där
sedan barndomens dragrodd tillsammans med mormor Alice bakom årorna.
Hemmafiske i svenska vatten, gärna
i Stockholms skärgård är något han
gillar. Berra har även haft sitt finger
med i olika fisketävlingars tillblivelse.
Laxcup Nynäshamn är en. En 18-kilos
Östersjölax fångad vid Landsort är
personbästa. Trollingtävlingen Berras
Trophy, som mestadels utkämpats i
Vänern (en gång i Vättern) är ytterligare ett av hans tävlingsverk.

Lägg därtill andra tillställningar
såsom att han arrangerar fiskeresor till
Norska Lofoten. Personbästa på norsk
torsk är 28 kilo, hälleflundra 75 kilo och
sej 19 kilo. Hälleflundror av lättviktigare
format har han fångat utanför Alaskas
kust. Vid älvfiske i Alaska, USA knep
han en 17-kilos King Salmon. I varma
Florida, USA gick en 100 kilo tung tarpon
och en 150-kilos Giant grouper bet. Totalt
har 22 stycken tarpon i vikter 50+ kilo
hankats upp. I Argentina har älvfiske
efter havsöring provats.
ARGENTINA BJÖD DESSUTOM på en
gigantisk regnbåge (9,5 kg) som fångades på fluga i Jurrasic Lake. Utanför
den afrikanska ögruppen Cape Verde

tvingades en 150 kilo tung Blå Marlin in
till relingen. Vid semesterfiske i Thailand
har fenförsedda varelser, såsom 40-kilos
sailfish och 50-kilos karp spöats upp. I
Adriatiska havet, Kroatien har blåfenad
tonfisk med vikt runt 80 kilo besegrats.
Inte att förglömma de fantastiska flugfiskeresorna till Kolahalvön, Ryssland
under 1990-talet där blanka laxar och
prickiga öringar fångades i mängd.
BERT “BERRA” MÅRDH är i högsta grad
fortfarande med i matchen. Nya utmaningar väntar. Den genuina fiskelusten
finns där, vilket även gäller driftigheten
att driva Hantyard & Berras framåt. En
gång uppstickare, alltid en uppstickare!
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December 2015, fiske i Vättern
FOTO BJÖRN BLOMQVIST

Säg Berra, det räcker...

