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Zalt

Det lilla företaget med de stora gäddorna
Peter af Rolén har haft fiskeintresset sedan barnsben. När det fria handredskapsfisket infördes 1985 öppnades nya möjligheter att pröva vikar. Det blev
många fisketurer. Det var först efter att han läste om Team Saida som han
började fiska med vobbler. Första tioklubbaren fick Peter på en egentillverkad Pike killer. Peters variant blev något längre men det gjorde
inte så mycket då han hade hört att stora gäddor vill ha stora byten.
Peter gav sig ut i en liten plåtbåt med en fyrahästare i aktern för
att testa. Rätt var det var stramade det till, och en gädda visade
sig i vattenytan i en storlek som Peter tidigare inte skådat!
Text: Pär Lindberg Foto: Pär Lindberg, Storfiskregistret

I

dén om Zalt föddes en gråtrist novemberdag några år senare när Bosse Olsson
och Peter spånade på jobbet om roligare saker att göra. De drömde om något
mer spännande att arbeta med. Bosse hade
tillverkat ett trettiotal plastbåtar. Peter var
den kreative sportfiskaren med idéerna och
Bosse var den händige konstruktören. De
kompletterade helt enkelt varandra väl.

Peter af Rolén visar upp ett
prov på en ny Zalt som kommer under senvåren 2014.
Längd 16 centimeter med
två nosöglor för olika djup.

fiskefrossa infann sig. Då inget mer hände
i viken bestämde sig Peter att förflytta sig
några hundra meter bort. Han ankrade upp
vid en brant i ett sund. Peter filade på och
efter några kast såg han en stor skugga följa
efter prototypen, för att sedan hugga den
mitt över. Gäddan högg på babords sida och
av bara farten fortsatte den förbi fören till
den andra sidan. Den gjorde sedan en lång
och ursinningslös rusning så det stänkte, i
sin kamp att bli fri. Och allt inför Peters
stora ögon! Gäddan vägde nio kilo och det
var ju inte illa för att vara den första gäddan
som faktiskt fångats på en Zalt.
Den första serien kom till hemma hos Bosse. Egengjutna plasthalvor monterades ihop
med öglor och vikter. De lackades med
burksprayfärg för bilar. Den första provserien om cirka 70 beten hamnade hos PUB
för testförsäljning. Somliga exemplar hade
fantastisk gång, andra simmade mindre bra.
Trots detta blev det en lyckad provförsäljning och efter en del justeringar beslutade
de att investera i ett riktigt formverktyg.
De bildade därför Saltsjöns Sportfiske
hösten 1988. Det behövdes en hel del
pengar för att ta fram formverktyget. De
undersökte möjligheten att få finansiering,
men fann att det var väldigt mycket byråkrati inblandat. Peter och Bosse tog i stället själva risken och satsade en rejäl slant ur

egen ficka. Det var ett företag i Eskilstuna
som tog fram formverktyget. Plasthalvorna levererades och Bosse limmade ihop
och färdigställde dem. Därefter såldes de
till PUB och andra butiker i Stockholmsområdet började visa intresse för Zalt.
Jag arbetade på Berras Sportfiske på den
tiden och minns våren 1990 när Peter
kom in i butiken och ville presentera sina
beten för Berra och mig. Det resulterade i
en order om hela 18 stycken Zalt. Kanske
inte så många, men Peter var glad att få
sälja några stycken. De kunder som köpte
dessa första 18 vobbler från Berras butik
fick så bra med stora gäddor på dem att de
genast kom tillbaka till butiken och ville
köpa fler. Även deras fiskekompisar kom
till butiken och frågade efter den beryktade gäddkillern. Jag själv började också
fiska med Zalt och ibland tillsammans
med Peter som blev min vän och fiskkompis. Jag fick själv flera 10+ gäddor med
Zalt i Furusunds- och Trosa skärgårdar.
Det resulterade i att Berras Sportfiske de
närmsta åren blev Zalts största kund och
flera tusen Zalt passerade genom butiken. Efterfrågan blev större än vad Peter
och Bosse kunde få fram så tillverkningen
måste rationaliseras.

Magnus Jonzon med sin maffiga 135 centimeter
långa gädda på 19,1-kilo som är fångad med en
Zalt 19 i färg 06.

Vintern 1987 gick Peter och Bosse upp till
PUB:s sporthörna vid Hötorget i Stockholm. Där etablerade de kontakt med Anders Gunnarsson som var ansvarig för fisket
på avdelningen. De fick bra kontakt med
Anders och berättade om sina idéer och
tankar på ett nytt gäddbete. Anders gav dem
flera tips om bland annat lämplig storlek,
som han ansåg skulle vara 14 cm och 19 cm.
Peter och Bosse fick stor inspiration efter
mötet och började designa ett antal prototyper. Efter ett stort antal misslyckanden
som simmade snett, eller upp och ned, eller inte alls, fann de till slut en modell som
uppfyllde alla önskningar om ett riktigt bra
gäddbete.
Peter åker ut till sommarstugan i Roslagen en solig aprildag 1988 för att testa
den första fungerande typen av Zalt. Efter
bara några få kast i en vik missade han en
stor gädda. Spänningen steg och en viss

Ur Zalt. På denna togs sex gäddor över tio kilo av
Peter- och Jurgen af Rolén under en fisketur.
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Zalt blir legendarisk på allvar
Peters far var barndomskamrat med Valter
Jansson, legendarisk storfiskare från Norrtälje. Enligt ryktena har Valter fångat femton
gäddor över fjorton kilo. En dag träffas Peters far och Valter av en slump på ett café
i Norrtälje. Peters pappa berättar för Valter
om sin sons betestillverkning. Valter sa att
han absolut måste få pröva några Zalt! Nästa
gång de träffades överlämnade han några
Zalt till Valter. Valter som fiskade i stort sett
varje dag var inte sen att testa sina nya beten. Hans kommentar var ”dom där rultar på
som dom ska!”. Några dagar senare är Peter
ute med Valter själv och fiskar med honom
för första gången. Då visade Valter upp en
gammal trävobbler.
-Måla upp en Zalt i den här färgen så ska jag
ta en riktigt stor gädda åt dig, sa Valter på sitt
korthuggna sett.
Det tog inte många veckor innan Valter ringde upp en förmiddag klockan 09:30 och sa:
-Nu har jag en riktigt stor i båten och ska in
till ICA i Norrtälje för att väga den på krönt våg!
Den vägde 18,030 kilo! Gäddan blev avgjuten av Birger Nordahl, samma man som
restaurerade Biologiska museet på Djurgården. Många är det säkert som sett Valters
avgjutna gädda i något skyltfönster i en av
Stockholms sportfiskebutiker, där den figurerat i många år. Ryktet spred sig om Valters
gädda och nu var det verkligen ett faktum
att Zalt var ett bete att räkna med! Numera
är Valters gädda pensionerad på Zalts kontor
i Nacka.
Vägval
Produktionen flyttades från Eskilstuna till
Örkelljunga Konstruktionsbakelit som formsprutade plasthalvorna. Deras dotterbolag
Lindahls Mekaniska monterade ihop beteskropparna och ultraljudssvetsade dem för
bästa hållbarhet. Åren gick och efter flera
försök med mindre svenska småleverantörer
som gjorde olika moment i produktionen
stod Peter och Bosse inför ett vägval. De hade
hittills bedrivit verksamheten vid sidan om
sina vanliga jobb, men försäljningsvolymerna
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Gäddor över 15kg som är fångade med Zalt

Olika färger med gäddmönster som finns i Zalts utställning i Nacka.

var nu så stora att de krävde mer än så av
dem. Lönsamheten var heller inte den bästa
då produktionskostnaderna i Sverige var höga
tillsammans med en komplicerad logistik. De
beslutade att lägga produktionen utomlands.
På så vis kunde man få upp produktionskapaciteten och lönsamheten ökade. Efter några år
slutade Peter som copywriter på reklambyrån
och sålde sin andel. Sedan dess har han arbetat
på heltid med Zalt.
Zalt finns nu på ett tjugotal exportmarknader och den största är Tyskland. Trots
många motgångar av olika slag under resans
gång vägrade de att ge upp. Som sportfiskare
är jag glad för det då Zalt är ett av de bästa
gäddbetena på marknaden i dag. Zalt har
överlevt alla betestrender och är fortfarande
en vobbler att räkna med!

men ändå behåller betet den fina vaggande
gången. Peter har berättat för mig att teorin bakom Zalt är att den ska presenteras så
nära rovfiskarna och under så lång tid som
möjligt under hemtagningen. Därför finns
de flesta av modellerna i både flytande, svävande och i sjunkande variant. Då skeden
på en sjunkande Zalt inte drar ner betet så
mycket som skedarna gör på många andra
beten så kan man låta Zalten sjunka ner till
önskat djup inom en viss intervall och så håller sig betet där under inspinningen. Det är
en stor fördel jämfört med andra vobbler,
tycker jag.
Nu pågår en satsning på nya beten och
nya spön hos Zalt.

Varför är Zalt så effektiv?
Zalt har en vaggande och rullande gång som
verkar attrahera rovfiskarna och i synnerhet
de stora gäddorna till hugg. Jag har personliga erfarenheter vid riktigt kall väderlek då
i stort sett inga andra beten än Zalt ger fisk.
Man kan fiska hem en Zalt mycket långsamt,

Namnet Zalt kommer ur företagets namn första namn: Salsjöns HB, som grundades 1988.
2001 ombildas bolaget och fick namnet Zalt AB efter sin huvudprodukt.
Under provfisket i Furusunds skärgård så hade betet levererat hela 14 gäddor över tio kilo!
Zalt firar 25-årsjubiléum år 2014.
2012 fick tysken Uli Beyer två gäddor över 18 kilo och hans kompis en gädda på 17+ och en
på 16+ under samma fiskevecka i Holland. Alla tog de på Zalt 14 cm!
Zalt går lika bra att spinnfiska, trolla eller jerka hem.
Zalt har sedan flera år varit sponsor till Sportfiskarnas Storfiskeregistrering. I registret kan
du som medlem gå in och se listorna över registrerade storfiskar.

Vikt

Längd

Fångstplats

Metod

Bete

Datum

Fångstman

19,100 kg

135 cm

Vättern

trolling

Zalt

2007-04-01

Magnus Jonzon

18,100 kg

135 cm

Nissan

spinn

Zalt

1994-03-22

Glenn Knutsson

18,100 kg

130 cm

Östhammarsfjärden

spinn

Zalt

1993-11-20

Benny Pettersson

18,030 kg

132 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

1990-03-05

Valter Jansson

17,800 kg

120 cm

Tainionvirta, Finland

spinn

Zalt

2009-04-11

Teemu Aikasalo

17,630 kg

134 cm

Mjösa, Norge

spinn

Zalt

2003-05-12

Ronny Westjordet

17,500 kg

124 cm

Rügen, Tyskland

spinn

Zalt

2004-03-11

David Lundkvist

17,400 kg

126 cm

Järnafjärden, Mörkö

spinn

Zalt

1997-04-21

Robert Andén

17,400 kg

123 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

1996-04-27

Johan Dahlqvist

17,000 kg

126 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

1994-05-21

Julius Lindberg

16,800 kg

125 cm

Vättern

trolling

Zalt

2009-04-06

Torben Larsson

16,600 kg

125 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

1993-09-05

Stefan Trumstedt

16,520 kg

123 cm

Vättern

trolling

Zalt

2006-04-22

Peter Eriksson

16,150 kg

128 cm

Vättern

trolling

Zalt

2010-04-28

Linus Wallberg

16,100 kg

128 cm

Lommabukten

spinn

Zalt

1997-06-15

Fredrik Stjärnqvist

16,000 kg

123 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

2001-04-26

Per Rosén

16,000 kg

126 cm

Vättern

trolling

Zalt

2007-03-16

Erik Bengtsson

15,900 kg

121 cm

Vättern

trolling

Zalt

2000-04-10

Thomas Söbirk

15,900 kg

114 cm

Vättern

trolling

Zalt

2002-03-28

Torben Larsson

15,850 kg

120 cm

Vättern

trolling

Zalt

2006-10-22

Mikael Jonsson

15,750 kg

119 cm

Vättern

trolling

Zalt

2006-05-01

Håkan Fransson

15,500 kg

127 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

1996-05-01

Lars Lindblom

15,500 kg

120 cm

Trosa skärgård

spinn

Zalt

1991-12-12

Kari Heikkilä

15,450 kg

122 cm

Vättern

trolling

Zalt

2006-04-24

Magnus Jonzon

15,300 kg

119 cm

Furusunds skärgård

spinn

Zalt

1993-03-28

Mikael Puhakka

15,300 kg

115 cm

Trosa skärgård

spinn

Zalt

1996-05-18

Farron Sackie

15,250 kg

124 cm

Gamleby

spinn

Zalt

1996-04-26

Kjell Eriksson

15,100 kg

XXX

Östhammars
skärgård

spinn

Zalt

1998-04-18

Glenn Wärn

15,085 kg

128 cm

Övre Fryken

trolling

Zalt

2004-05-20

Henrik Larsson

15,000 kg

125 cm

Stockholms
skärgård

spinn

Zalt

1994-11-19

Lennart Hansson

15,000 kg

125 cm

Bråviken

spinn

Zalt

2001-04-09

Daniel Johansson

15,000 kg

124 cm

Vättern

spinn

Zalt

2000-03-18

Håkan Pettersson

15,000 kg

120 cm

Vättern

spinn

Zalt

2003-04-11

Niclas Eriksson

15,000 kg

117 cm

Pukaviken

spinn

Zalt

2004-07-01

Roger Wall

15,000 kg

117 cm

Vättern

spinn

Zalt

2000-04-05

Staffan Håkansson

XXX

Stockholms
skärgård

spinn

Zalt

2003-10-26

Jimme Isacsson

15,000 kg

Teemu Aikasalo med finska rekordgäddan från
2009 på 17,8 kilo som är fångad med en Zalt.

Nu kan du ge gäddan
ett riktigt skrovmål
Sedan länge har många gäddfiskare
bett om om en riktigt stor Zalt.
Nu är den äntligen här, Zalt 25,5 cm
i 12 färgmönster. Finns i flytande
176 g och svävande 202 g.
Därmed finns Zalt nu i fem storlekar,
11, 14, 17, 19 och så jätten 25,5 cm.

