
Intervju med Plutten inför 2019, av Michael Molander… 

Erik Lund mer känns som Plutten intervjuas av Molander den 2 januari. 

 

Hur va 2018 sammanfattat? 

Tvärskit, det var nån gång jag lyckades. Jag fiskar ju bara efter stora och de var borta 

2018. Plutten ramlade ner i trean i gubbligan på onsdagarna men var så sent som för 

några år sedan uppe i ettan, allt var bättre förr konstaterar vi.  

 

Jul o Nyår ? 

Jag har haft ont i ryggen så jag har tagit det lite lugnt. Plutten tog sig ändå till Ältasjön 

på Nyårsdagen och där blev han sist och vägde inte in.  

 

Jag ska aldrig mer sätta min på denna pisspöl är det många sjöar som fått höra genom 

åren. 

Ullnasjön, Örnässjön, Rösjön är några exempel. De är ju så jävla ojämna så det går 

inte att förutsäga vart man ska gå. 

Förväntningar inför 2019 ? 

Jag ska kämpa för att få en på kilot i varje sjö. SM är inte så hett för man är chanslös 

när man jagar stort. DM serien är jag med på i varje tävling även 2019 och jag åker 

med min kompis Arne Hellman.  På onsdagarna kommer jag att vara med varje tävling 

utom Örnässjön, Rösjön (hurvida det blir sant eller inte vet vi inte just nu) han hotar 

dessutom att avstå Ullnasjön men det har gjort i många år och ändå står han till start. 

Jag vet en dag en dag för ca 4 år sedan som Plutten hotade mig till livet om vi skulle 

fiska på Ullansjön igen. Året efter är han med på en kula och vinner. Han är inte riktigt 

att lite på vår käre vän. 

Hur ligger isarna på sydsidan? 

10-12 cm på Ältasjön, Orlången, Magelungen och lite sämre på Drevan.  

Vilka är dina 3 favoritsjöar? 

Drevviken, Magelungen och Uttran. För där finns det stor abborrar och man kan få 

några över kilot. Men jag släpper alltid tillbaka alla stora på dessa sjöar. 

DM serien har många år varit på samma ställe på Mälaren men förra året var det fler 

insjöar och få möjligheter till Mälarfiske.Jag fiskar gärna på Mälaren i Långtarmen för 

där finns det alltjämt stor fisk. Lika så Verkaviken, Ådö där är det bra fiske. 



Saltsjön? 

Skulle tycka det vore kul, det var länge sedan. Gålö och Åkersberga leden där finns 

det bra med fisk och lite matfisk.  

Vem vill du helst spöa i årets DM serie? 

Nä, jag har inga antagonister. 

Utrustning? 

Borrdiameter 11 cm, vertikalpirk 55 mm, krokstorlek 8, färg plastdutter lila o gult, 

aldrig mask-maggott eller öga, inget sånt skit! 

Traditioner? 

Går alltid först till djupbrant och sedan grynnor. 

Receptet. 

Abborrfile + …………………… 

När jag äter inte fisk, bara gravad lax. Jag gillar inte att äta upp polarna. 

 

Tack Plutten för stunden, ses på Söndagens DM Serie premiär 

/Molander 

 

  

 

 

 


