Numedalslågen

Gromme
Grinievja
Båten sklir fra land, og jeg må innrømme jeg
er en smule skeptisk. Grinievja er en mektig
høl, og man føler seg liten i møte med det
buldrende kaoset av uforutsigbare strømmer, virvler og bakevjer. Det er imidlertid
fort glemt når laksen slår til.

J

LOVER GODT: Mye mellomlaks
ble tatt på Grinievja og ellers i
Numedalslågen i fjor. Det lover
godt for årets sesong.
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eg holder sjeldent hardt i
stanga. Akkurat som om
Morten
det hjelper.
Harangen
Med lange, bestemte åreTekst
tak sørger Tore Flåten for at vi og foto
effektivt krysser den kraftige
strømmen langs «revet», og
kommer oss ut i roligere vann. Jeg kaster et
blikk oppstrøms, der elva presses mellom fjellveggen på østsiden og berget på vestsiden. Det
bråkete stryket kalles Hoggtveita og er bare
noen meter bredt. Stryket nedstrøms er ikke
mindre voldsomt, og det leder fortapte båter

ned i Kjerringhølen, eventuelt videre til Rien.
En lite fristende tanke.
– Grinievja er unik. Når vannstanden er
optimal, det vil si mellom 140 og 260 kubikk,
stopper laksen i hølen. Da kan jeg nesten
garantere fisk, sier Tore.
Sammen med kompis Bjarnulf Helgeland
har han sikret rettighetene i Grinievja fra
2011-sesongen. Dermed er en lang tradisjon
med eksklusivt fiske brutt. Gjennom selskapet
Waterproof selger de et begrenset antall kort
til lakseentusiaster fra inn- og utland.
– Dette er en drøm som går i oppfyllelse.
Maken til høl finnes ikke i Numedalslågen og
antagelig ikke i så mange andre norske elver
heller.
Jeg skjønner hva Tore mener … Det hop-

per laks på alle kanter, hele tida.
Hvilket bonanza! Får jeg ikke laks
her, får jeg aldri laks.
Min første laks
Det er 5. juli, regnet høljer ned og Lågen er middels stor.
Perfekte forhold på Grinievja. Jeg gjør et kast eller to fra
båten, men først og fremst bedriver vi klassisk harling.
Etter et kvarters tid skjer det. Tore er i ferd med å
krysse hølen da en bølge tar snøret. Flua sveiper elegant
gjennom strømmen og plutselig våkner Hardy-snella til liv!
Som ved et trylleslag har jeg kontakt med elvas konge.
Jeg er en nybegynner med 15-foter’n. Helt siden jeg var
liten har jeg foretrukket ørret, og slik er det fremdeles,
egentlig. Da jeg omsider investerte i Scotts elegante LS2
fikk jeg følgende råd på kjøpet:
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Husk, når laksen tar, vent to-tre sekunder før
du reagerer. Gi den tid, glem det lynraske ørrettilslaget.
Så, i frykt for å miste laksen, forsøker jeg å
holde hodet kaldt. Til min store overraskelse klarer
jeg å tøyle ryggmargsrefleksen, men jeg venter
åpenbart for lenge. Med et ordvalg egnet til å
skremme fanden på flatmark, gir en engasjert Tore
ordre om å løfte stanga fort som f ... Jeg tør ikke
annet enn å adlyde, og til vår felles lettelse er det
fast fisk! Herlig!
Det blir noen heftige minutter ute på evja.
– Kos deg nå, sier Tore, da han konstaterer at
førstereisgutten har noenlunde kontroll. Kontroll
eller ikke, det er fantastisk spennende å se line og
backing forsvinne ut både to og tre ganger.
Tore ror laksen god og mør, før han setter
kursen mot land. For å gjøre en lang historie kort,
kommer jeg meg helskinnet fra båten, ut i vannet
og opp på land, der jeg kjører fisken noen minutter
til, før den endelig er moden for håven. Blank som
fy og i en flott kondisjon! Noen vekt har vi ikke,
men Tore mener den veier rundt 5,5 kg.
Samme det. Det er min første laks, og smilet
går rundt!

VED ÅRENE: Tore
Flåten manøvrerer
båten ute på evja.
5. JULI 2011:
En fornøyd
artikkelforfatter med
sin aller første laks!
(Foto: Tore Flåten)

KONGELIG BESØK:
Maren og Olaf
Røsholt på Grini gård
tar imot kronprins
Olav i 1928.

Kongelig fiske
Historien om Grinievja er historien om lekegrinda til
velstående forretningsmenn, offiserer og adel. Helt
siden britiske sportsfiskere fant veien til Lardal på
1800-tallet, har grunneier leid bort gromplassen
til enkeltpersoner og familier, ofte for perioder på
mange, mange år.
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FAST FISK: Artikkelforfatteren med fast fisk på Grinievja. (Foto: Kjell
Harangen)

Sommeren 1928 fikk vertskapet på Grini gård, Maren og Olaf Røsholt,
kongelig besøk. Kronprins Olav kom til bygda for prøve lykken på Grinievja. En
stor begivenhet, naturligvis, og det var Olafs bor, Martin, som fikk det ærefulle
oppdraget med å ro tronarvingen.
Martin var en original, og, ikke overraskede for en tidligere sjømann, kjent
for relativt frisk språkbruk. Vel ute i båten kunne ikke Martin dy seg. Han ga
blaffen i kutyme og spurte Olav hvordan livet som kronprins egentlig var. Da
Olav nølte med å svare, gjorde Martin det selv:
– Å, det er vel et helvete det som alt annet.
Kronprinsens reaksjon forblir en hemmelighet, men han klarte å lure en
laks på evja. Den var imidlertid atskillig mindre enn Sandefjord-mannen Haldor

Hansens rekordfisk fra 1926.
Kjempen skal ha veid 32,6 kilo, men dessverre
ble laksen aldri dokumentert. Underlig, men
Hansens roer, Adolf Gåserud, gikk god for bragden.
Det skal ha tatt halvannen time å lande fisken, som
trolig er den største laksen som er tatt på stang i
Numedalslågen.
– Amatør
En stille, flott august-ettermiddag er jeg tilbake på
Grinievja.
Tore og Bjarnulf har invitert meg til noen
timers fiske etter jobb, og ved den massive
trebenken nede ved bredden venter gutta med
varm grill og kald drikke. Som vanlig koker hølen av
fisk, og denne kvelden skal det vise seg at laksen
virkelig er i bettet.
– Ut i båten, kommanderer Tore, etter at
tallerkenene er tømt for pølser, sommerkoteletter
og potetsalat. Jeg er ikke vanskelig å be. Etter å ha
tatt på redningsvest og ladet stanga med den gule
og svarte tuben som Tore anbefaler, er jeg klar.
Tre minutter seinere sitter’n. Ingen stor fisk,
men en glimrende start! En kort fight seinere ligger
en sjøørret på drøye kiloen i håven. Moro!
Ny runde i båten og historien gjentar seg. Tore
rekker knapt ro ut på evja før responsen kommer.
Denne gangen er motstanden heftigere, og det er
åpenbart en laks som ikke kunne dy seg.

HOPP OG SPRETT: Antallet laks som viser seg på Grinievja er knapt til å tro! Enkelte dager ser
man 700–800 hopp.

Super Salmon Combos
With this salmon combo you receive the well known premium
SAGE Z-Axis double handed rod combined with the worldclass 6000 series fly reel for a very favourable price.

+

plus
Rod & Reel Combos starting at NOK

8.895,–

Rod
Z-AXIS

Reel
(platinium)

Rod Length
cm

Parts

Line

7136-4

6010

412

4

7-8

Suggested
Retail price
NOK
11.890,–

8129-4

6010

390

4

8-9

11.890,–

8134-4

6010

406

4

8-9

11.990,–

9143-4

6012

435

4

9 - 10

12.790,–

10150-4

6012

457

4

10 - 11

13.090,–

Super Combo
Price
NOK

8.895,–
8.995,–
8.995,–
9.895,–
9.995,–

Ask your local
SAGE dealer!
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Fisken slipper imidlertid med skrekken.
Uten å tenke over det senker jeg tohåndsen
mot vannet da laksen bestemmer seg for at nok er
nok og raser mot havet. Tabben belønnes med den
kjipe følelsen av kroken som plutselig løsner.
– Amatør, gliser Tore og ror mot land. Jeg rister
oppgitt på hodet og mumler noen ufullstendige
setninger om egen udugelighet. Det er tid for en
pause, mens Tore overtar stanga og Bjarnulf årene.
Det er, ikke overraskende, dårlige nyheter for
laksen. Tore lander snart en fisk på 5,5 kg, og når
Bjarnulf får sjansen, klinker han til med en blank
fisk på nesten 2,5 kg. Snakk om underholdning!

LANDFISKE: Selv om båtfiske er mest effektivt på evja, er
den nedre delen av hølen vel verdt et forsøk fra land.

Magisk kveld
Det er en magisk kveld på Grinievja.
– Hvor stor laks vil du ha, spør Bjarnulf lurt da
jeg får en ny sjanse i båten.
– Fem kilo holder. Perfekt til røyking, svarer
jeg og smiler. Det lønner seg sikkert ikke å være
grådig.
Bjarnulf ror over evja og legger båten ved
den vertikale fjellveggen på vestsiden av elva.
En populær plass for tjuvfiskere i gamle dager,
forteller han, inntil grunneieren ble så drittlei at
han sprengte bort fjellhylla hvor tjuvfiskerne pleide
å sitte.
– Nå, sier Bjarnulf og begynner plutselig å
ro tilbake. Et økende brus i vannet avslører at en
bølge er i ferd med å bygges opp.
– Bare vent, bare vent. Klar? Nå tar’n,
fortsetter Bjarnulf, idet snøret formes til en lang
bue og flua setter fart. Ikke før han har sagt det,
er laksen der. Er det mulig? Rolig, men bestemt
løfter jeg stanga og fisken sitter.
Bjarnulf ror umiddelbart 20 meter opp i hølen,
der han venter til laksen begynner å bli sliten. Ikke
bare er fisken lettere å kjøre ute på evja, men for
hver eneste strøm man tvinger fisken gjennom på
vei inn, risikerer man å provosere fram et utras. Jo
mindre eksplosive de er, desto større er sjansen for
å lande laksen.
Klok av skade unngår jeg å gjøre noen tabber
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seg, kan det umulig finnes maken
høl i landet. At man ser 700–800
hopp enkelte dager, er jeg ikke i
tvil om. Samtidig var den unormalt
høye vannstanden i fjor åpenbart
gunstig for evja. Bildet hadde nok
fortonet seg annerledes med vanlige
nedbørsmengder.
Da sesongen ble avsluttet 31.
august, viste statistikken at det ble
tatt 95 laks med en snittvekt på 4,2
kg på evja. I tillegg ble det landet
13 sjøørreter med en snittvekt på
1,1 kg.
– En knallsommer, oppsummerer
Tore, som er atskillig klokere nå enn
da sesongen startet i juni.
– Vi begynner å kjenne hølen
nå. Den viktigste erfaringen er hvor
effektive synkesnører er. Vi har
fisket mye med tunge liner på to–tre
meters dyp. Ellers har vi oppdaget
at bevegelse i flua er alfa og omega.
Hvis du nærmest pilker med flua idet
du krysser evja, tar du atskillig mer
laks.
Båten er imidlertid ikke
nødvendig for å lykkes på Grinievja.
På rundt 100 kubikk er den nedre
delen av hølen godt egnet for
fluefiske fra land. Tore opplevde sitt
livs fight, da han kroket og landet
en 6,2 kg stor laks på énhåndsen.
Fisker du med sluk, er det plenty med
plasser å stå. Det er med andre ord
bare å velge og vrake.
Storlaksår?

SOM BESTILT: Morten
Harangen bestilte en
laks på 5 kg – og fikk
en laks på 5 kg! (Foto:
Kjell Harangen)

denne gangen. Fisken veier fem kilo
blank, selvfølgelig. Takk, Bjarnulf!
Kvelden er fullkommen. At jeg
mister en stor laks seinere på kvelden
betyr ikke så mye. Evja har virkelig
levert!
God statistikk
I løpet av 2011-sesongen besøkte jeg
Grinievja ved flere anledninger, både
med og uten stang.
Målt i antall fisk som viser

I år starter laksefisket på Grinievja
og ellers i den øvre delen av
Numedalslågen 1. juni. Tore gleder
seg som en unge til en ny sommer i
hølen.
– Laks på fire til seks kilo
dominerte i 2011, og det betyr jo at
2012 kan bli et ordentlig storlaksår.
Det blir utrolig spennende, avslutter
han.
Jeg tok min første laks på evja.
Utrolig moro. Målet i år er å ta den
første laksen fra land! Om det blir på
evja, et annet sted i Numedalslågen
eller kanskje i ei anna elv, gjenstår
å se.
Uansett: Er du så heldig å få kort
i Grinievja, eller kanskje blir invitert
med, er det bare å rydde kalenderen
og glede seg.
Maken til laksefiske har du neppe
opplevd!

