
Mackmyraresan 2020



Broman har ordet

Andreas, Henrik och Håkan fightar samtidigt var sin harr på 
över kilot i den andra båten, som ligger ett par stenkast 
uppströms oss på en likadan nacke som vi har ankrat på. Och 
jag hinner precis tänka på vilka lyckans ostar vi är, när jag ser 
min superpuppa försvinna i ett knappt märkbart vak. Jag lyfter 
spöt och känner tyngden av en riktigt stor harr som stretar emot 
strömmen med sin magnifika ryggfena som roder. Tio minuter 
senare återsätter jag en grann fisk på dryga 1,5kg.
Det är en ljummen sommarkväll och vi befinner oss på en av 
dom mest svåråtkomliga sträckorna i underbara, vilda och 
vackra Piteälven. Vi är helt ensamma på älven här och vi 
upplever det som många helt säkert skulle klassa som sitt bästa 
harrfiske någonsin. Men här är det som vanligt. Så här bra fiske 
har vi nästan alltid här.
På vår whiskyinfluerade fiskeresa, i samarbete med Mackmyra 
whisky, till Pjesker Adventure Lodge i Pjesker strax utanför 
Arvidsjaur erbjuder öring- och harrfiske i absolut världsklass, 
med superbekvämt boende, bästa tänkbara service, svårslagen 
mat och dryck, och med dom bästa lokala guiderna. Missa inte 
det här!



Fisket

Fisket, som lämpar sig för både flugfiske och spinnfiske, 
lägger vi;
- dels i en avlägsen del av Piteälven, som hyser ett näst 
intill oslagbart bestånd av riktigt stor harr och öring.
- dels i några hemliga, superfina småströmmar mellan 
större sjöar, som hyser mycket grov harr och öring.
Vi fiskar kort sagt där få andra någonsin har blött sina 
linor.
Lördagen tar vi dessutom en tur med lodgens stora 
grillflotte, med guidade följebåtar med guider som tar ut 
oss på gädd-och abborrfiske i Pjeskersjön strax nedanför 
lodgen.



Boendet, maten och drycken

Den första natten bor vi i tältkåta hos våra samevänner på 
Piteälvens strandkant, med helpension med bl.a. grillat renkött 
som kvällsmat.
Sedan flyttar vi vårt boende till pärlan Pjesker Lodge några 
mil utanför Arvidsjaur. Nytimrade Pjesker Lodge erbjuder ett
supermysigt boende i finaste tänkbara stil, med superfräsch 
inredning, bastu, utomhusbubbelpool, grymt sköna sängar, 
fulla rättigheter och sist men inte minst, ett av fjällvärldens 
absolut bästa kök samt uteveranda som nyttjas både för 
matlagning samt servering av goda drycker i solen, och den 
lyser länge på sommaren.
Mikael Eriksson och Haixa, som äger och driver lodgen, är 
bland de bästa kockar vi känner till, vilket vi naturligtvis njuter 
av till fullo



Speciellt för livsnjutande, 
whiskyälskande spösvingare

Det här reseupplägget, som erbjuds av 
Fiskedestination.se i samarbete med Pjesker
Adventure och Mackmyra, är framtaget för 
dig som känner att boendet, maten och inte 
minst drycken är av minst lika stor betydelse 
som fisket, om inte större. 

Det är kort sagt drömresan för dig som vill 
bo bekvämt, äta och dricka gott och 
samtidigt fiska några av Sveriges finaste 
fiskevatten. 



Dag för dag

Torsdag: 
Incheckning på Pjesker Lodge följt av en lunch. Sedan beger vi oss ut till våra 
samevänner Martin och Brita för eftermiddags-/kvällsfiske i en av de mest 
svåråtkomliga och bästa fiskesträckorna i vilda och vackra Piteälven, med 
efterföljande grillmiddag med lokalt kött och fisk från älven. Övernattning i 
exklusiva tält från Nordic Tent Tipi.

Fredag: 
Vi sover ut, äter brunch hos Martin och Brita, åker tillbaka till Pjesker lodge
och fiskar sedan kvällsfiske i en av våra favoritströmar. 
Middag på Pjesker Lodge där vi serverar Côte de Boeuf från Laukergården 
som ligger 20 km bort. Köttet har fått hänga minst 40 dagar. Vi steker det på 
vår Ofyr och sprejar det med Mackmyrarök under grillningen.

Tillbehör så som bearnaise smaksatt med Mackmyra portlagrat, pepparsås 
som får en rökig smak av Mackmyra Moment Norrsken och grillade sommar 
primörer. Till efterrätt så serverar vi en Hjortrontårta där grädden fått smak 
av Mackmyra Moment Fjällmark, givetvis med samma i glaset. Vi hänger runt 
grillen och vår smakguide Marcus presenterar spännande smaker från 
Mackmyras gin, vi blandar och smakar i utebaren. Eller varför inte para ihop 
en god cigarr med en whisky i solskenet på verandan. Efter maten så bjuder 
Marcus på provning av noga utvalda Mackmyrahöjdare.



Dag för dag

Lördag:

En frukost på Pjesker lodge, innan vi fiskar 
gädda och abborre i Pjeskersjön, med 
flotte och följebåtar. Vi går iland för lunch 
på stranden och om någon är sugen att 
bada så är Pjeskersjöns sandstrand 
perfekt för ett dopp. Avslutningsmiddag 
på flotten i midnattssolens sken. En 
sommarbuffé där vi dukar fram gravad 
röding, sill, tjälknöl, gravat renkött, sallad 
mm. Vi använder oss av Mackmyra i vår 
matlagning som ger en härlig touch på 
maten.

Provning av spännande smaker från 
Marcus Torgeir som har valt ut några 
riktiga höjdare som ger kopplingar till 
Lappland.

Söndag: 
Vi äter frukost eller brunch och åker sedan 
hemåt.



I paketet ingår:

• Tre nätters fullpensionsboende på underbara Pjesker Adventures underbara 
lodge i Pjesker, ett par mil utanför Arvidsjaur. Lodgen erbjuder Norrlands 
kanske bästa mat.

• Tre dagars/kvällars fiske i några av Sveriges bästa fiskevatten för stor harr, 
stor öring och stor gädda och abborre.

• Sportfiskeprofilen Johan Broman, känd från bla TV4’s serie ”Fiskedestination” 
som guide och resesällskap.

• Två exklusiva Mackmyra whiskyprovningar med whiskyexpert från Mackmyra.
• Ett handtillverkat gäddbete i färg inspirerad från Mackmyra Svensk Ek, från 

svenska Lundin Lovely Lures.
• Transport Arvidsjaurs flygplats t/r samt övriga lokala transporter.
Tillval att köpa på plats till förmånliga priser:
• Loop flugfiskeset
• Vision flugfiskepaket 
• Bromans fjällflugsortiment
• Abu light fjällfiske haspelset
• Exklusiv wobblerserie 3 handgjorda wobbler som gjorts av ek från fat och fått 

namn av tunnan dom kommer från. Tillverkaren har i samarbete Johan Broman 
anpassat dom till vårt fiske.

Pris per person 23.950kr. Dryck tillkommer utöver whiskyprovningarna


