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REVSUNDSSJÖN

Revsundssjön är Bräcke kommuns största och kanske populäraste sjö. Dess karaktär och djup inne-
bär att reproduktionen är bra och sjön räknas som en av länets fiskrikaste. 
 På senare år har trollingfisket blivit något av en favorit för många ortsbor och ditresta, då denna 
fiskeform ofta bjuder på bra fångster. Revsundssjön lämpar sig bra för just detta fiske.
 Vid sjön finns ett sjökort framtaget så att fiskaren lätt kan navigera sig fram och hitta sin favorit-
plats – oavsett om man är ute efter gädda, abborre, harr, sik eller öring.
 Från Revsundssjön kan man också ta sig till Bräcke kommuns blåa band – Gimån – som är ett 
av Europas bästa fiskevatten; ett eldorado för den fiskeintresserade. 
 Sommartid kan du ta dig en tur med Ångbåten Alma från år 1873 som trafikerar Revsundssjön. 
Tack vare de vilda strömmarna samt de många sjöarna och tjärnarna ges alla möjligheten till en 
varierande fiskesemester med korta avstånd.

MÖRRUMSÅN

Laxfisket i Mörrum är anrikt och sedan uråldrig tid regalt. Det beskrivs första gången redan år 1231 
i Valdemar II:s jordebok.
 I äldre tider användes ljuster för att fånga laxen i Mörrumsån. Efterhand tillkom redskap som 
laxkar, håv, laxnot, laxgarn. Dessa redskap var i bruk ända fram till 1960-talet.
Numera är allt kommersiellt laxfiske nedlagt, men de gamla fasta fiskeplatserna vid Kungsforsen och 
Hönebygget kan fortfarande beskådas.
 Vissa dagar under sommaren och i samband med höstfisket efter avelslax till fiskodlingen, håvas 
det fortfarande på gammalt vis. Allt annat lax- och öringfiske utövas i dag som sportfiske.  
 Folk kommer från när och fjärran för att fiska, men också för att uppleva miljön kring Mör-
rumsån, restaurang Kungsforsen och akvariet intill utställningen. Här kan man möta storlaxen utan 
att själv stå i det strida vattnet, och ta del av den historia som gjort Mörrumsån till ett eldorado för 
fiskeentusiaster världen över.
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2006 gav hon sig in i en mans-
dominerad jaktbransch. fem år 
senare har petronella lindmark 
med affärsidén ”designade 
produkter för arbetande hundar 
och aktiva människor” etablerat 
sig som en tongivande lever-
antör av jaktrelaterade produk-
ter av genomtänkt design och 
hög kvalitet.

– Det är en dröm att kunna kombinera mitt företag 
med det jag tycker är roligast, nämligen hundarna, 
säger Petronella, som skaffade sin första jaktlabrador 
på 80-talet och som tog jägarexamen via en studie-
cirkel hemma i Bollnäs.
– Om man tar körkort nöjer man sig med att köpa 
en vanlig bil, men vill man sedan börja köra rally 
blir man kräsen. Precis så var det för mig när jag 
tränade mina hundar. Jag saknade det lilla extra. 
Petronella började därför fundera över egna lös-
ningar. Det dröjde inte länge innan hennes uppfin-
ningar resulterade i företaget Paw of Sweden, som i 
dag omfattar tillverkning, grossistverksamhet och en 
webbutik. Här finns bland annat koppel, halsband, 
spårlinor, väskor, täcken, produkter för pälshundar 
och jaktkläder.
Bland de smarta lösningar Petronella tänkt ut kan 
nämnas dummies i smarta färgkombinationer som 
inte påverkar hunden i dess arbete utan har samma 
egenskaper som de traditionella färgerna. 
– De nya färgkombinationerna gör det lättare för 
hundföraren att hitta ”dummiesarna” vid arbete 
utan att de påverkar hunden, förklarar Petronella.
Hon medger att företaget stadigt utvecklas.
Men för belåten passar hon sig för att bli.
– Bara för att det går framåt så får man inte bli nöjd, 
i den bemärkelsen att man slutar vara hungrig. Den 
dagen man slutar vara det, då är det inte bra, säger 
Petronella Lindmark.
www.pawofsweden.se Tel: 070-66 88 440

petronella jagar 
perfektion

källor: bräcke Turistbyrå och Turistbyrån karlshamn
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