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AV MORT EN HAR ANGEN

Mr. James Dowell, selv en lidenskapelig sportsfi sker, 
kjenner de norske elvene like godt som innbyggerne, 
skrev The Field i januar 1899. Det anerkjente maga-
sinets rosende omtale av den første Norwegian 
 Anglings-utgaven var strålende PR, og følgelig gull 
verdt for  Dowell. 

Han lot seg imidlertid ikke friste til å hvile på laur-
bærene. Dowell fortsatte det krevende arbeidet med å 
sikre eksisterende og nye vald, legge alle praktiske forhold 
til rette for kundene og ikke minst presentere det omfat-
tende tilbudet på en så attraktiv måte som mulig i bøkene. 

De gode kritikkene fortsatte, og i 1903 gratulerte Fishing 
Gazette redaktøren med « … den stadige forbedringen av 
hans praktiske guide. Illustrasjonene er beundringsverdig 
gjengitt på et fl ott papir, og gir alle som vurderer å reise til 
Norge, eller er interessert i dette fantastiske land, et meget 
godt inntrykk av hvordan laksefi sket arter seg der», het det 
i anmeldelsen.

Unike fotografier  
Det er grunn til å dvele litt ved nettopp illustrasjonene. Ikke 
bare vakte samlingen fotografi er begeistret oppmerksomhet 
for drøye 100 år siden, i et historisk perspektiv fi nnes det ikke 
 maken til dokumentasjon av tidligere tiders laksefi ske i Norge. 
Motivene av britiske gentlemen, uklanderlig antrukket og ofte 
med en alvorlig mine, dog stolt poserende med fangsten, er unike. 
Enda morsommere er bildene hvor laksefi skeren fl ankeres av sin 
lokale roer, klepper, en gårdsgutt eller kanskje noen barn. Ofte er 
bildene knyttet til et konkret vald, og selv om personene meget 
 sjelden navngis, er det i noen tilfeller mulig å identifi sere dem. 

– Hjemme på gården har vi to av bøkene i Norwegian Anglings- 
serien, 1905- og 1907-utgavene. De ble fl ittig brukt og fi kk hard med-
fart. For 30 år siden sørget vi derfor for å få dem reparert, og de er nå 
i god stand, forteller Ole J. Storfl or. 
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Norwegian Anglings er en unik serie bøker. 
Fra 1899 til 1914 formidlet James Dowell, 
og det London-baserte  fi rmaet 
han jobbet i, eksklusivt lakse-
fi ske i Norge. Hver vinter ble 
det imponerende antallet vald 
de kontrollerte presentert 
mellom to permer. Da satt 
pengene løst hos imperiets 
eventyrlystne overklasse.



I disse utgavene fi nnes det bilder 
av hans tippoldefar, John O. Storfl or, 
sammen med britiske sportsfi skere 
som leide familiens vald i Stjør-
dalselva. Motivene viser blant annet 
en gjest, the Admiral, som kaster fra 
båt, mens Storfl or – med pipa i 
 munnen og et fast tak rundt årene – 
presenteres som the Gaffer. 

– John var lidenskapelig interessert 
i laksefi ske, og roer og kjentmann for 
mang en fornem britisk gjest. Det 
unike med Norwegian Anglings er 
 detaljbeskrivelsen av fangster og for-
holdene rundt, og at bildene er av 
 utmerket kvalitet. Flere av de klassiske 
fl uemønstrene som presenteres, f.eks. 
Thunder and Lightning og Green 
Highlander, er like aktuelle i vår tid, 
påpeker Ole. 

Portvinskongens sorti 
Bak noen av valdene som ble tilbudt 
i Norwegian Anglings lå spesielle og 
i enkelte tilfeller triste historier. Ta for 
eksempel annonse 4309 i 1912-
 utgaven: 

Førsteklasses laksefi ske, passende 
for gruppe. Har vært på eiers hender 

Kombinasjonen fl otte bilder, fangststatistikker og detaljerte valdbeskrivelser gjør Norwegian Anglings til en gullgruve 
for historieinteresserte sportsfi skere.

Britisk gjest og roer John O. Storfl or, Stjørdalselva.

Flere av fotografi ene 
i Norwegian Anglings 
har en humoristisk vri. 
How very British!

Merthyr Guest med 
sin berømte stor-
laks, tatt i Namsen i 
juli 1889. Greenhart-
stanga later til å 
være 17 til 18 fot 
lang.

En Farlows mes-
singsnelle fra rundt 

1900.

i mange år. Om lag fem miles, begge 
sider, i berømt elv. To hus med 13 
 soverom, spisesal og stuer etc., til-
gjengelig for leie, lyder teksten. 

Videre lokkes potensielle kunder 
med fangststatistikken for juni og juli 
1910 (totalt 24 laks og 219 sjøørreter), 
samme periode 1911 (totalt 40 laks og 
168 sjøørreter), pluss august og sep-
tember 1911 (totalt 18 laks og 438 sjø-
ørreter). 

Teksten under fotografi et i annon-
sen avslører at det var Gulla-strek-
ningen i Surna som var kommet på 
markedet. Både vald og gård hadde 
 siden 1877 tilhørt portvinprodusent 
Fleetwood Sandeman, men tidlig på 
1900-tallet førte sviktende helse til at 
den meget overvektige mannen ikke 
lenger orket reisen til Norge. 

Familien valgte derfor å formidle 
 eiendommen via Norwegian Anglings. 
Som en skjebnens ironi kom annonsen 
på trykk samtidig med at Sandeman 
døde – vinteren 1912. 

En gammel fangstjournal på Gulla 
avslører at britiske laksefi skere umid-
delbart lot seg lokke til gården. Seson-
gens første fi shing party ankom 24. 

juni, og med forbehold om at den 
 sirlige, gamle håndskriften er korrekt 
tydet, inkluderte følget blant andre 
 Edmund Russel, Mr. Abercromley og 
Captain A.T. Crosse. Allerede dagen 
 etter landet sistnevnte en laks på 
12 kilo, men tørke og udugelige roere 
(ifølge herrenes egne notater), førte 
til at det ikke ble fl ere storlakser. Da 
 britene forlot Gulla i slutten av juli, 
hadde de landet 22 grills og 37 sjø-
ørreter. 

Det vanskelige fluevalget 
Norwegian Anglings utviklet seg fra å 
være et hefte på rundt 50 sider til en 
 attraktiv bok på om lag 250 sider. 
 Annon sene, fotografi ene og statistik-
kene ble akkompagnert av diverse artik-
ler, som regel ført i pennen av profi lerte 
laksefi skere, eller James Dowell selv. 
Hensikten var naturligvis å friste poten-
sielle kunder til å slå til, men også å gi 
svar på alle tenkelige spørsmål om 
selve laksefi sket, utstyr og strategi. 

Dowells tanker om det vanskelige 
fl uevalget har nok gyldighet også 
i dag … 

«Vi har alle våre favoritter. Min teori 

er at en sportsfi skers favorittfl ue alltid 
er den beste. Jeg er gammeldags nok 
til å nøye meg med noen få standard-
mønster, i den tro at det er viktigere 
med et godt utvalg størrelser enn å ha 
fl uer i alle fargevarianter.» 

Norge på kartet  
Å reise i Norge har forandret seg dra-
matisk i løpet av de senere år. Nye 
 offentlige veier er bygget i hjertet av 
landets mest pittoreske distrikter. Skys-
stasjonene og hotellene, spredd langs 
de viktigste ferdselsårene, er gode og 
rimelige. Dampskipsrutene langs fjor-
der og på innsjøer er mangedoblet og 
forbedret. Kort fortalt, Norge har struk-
ket seg langt for å bli et så enkelt og 
komfortabelt land å ferdes i, som hvil-
ken som helst annen nasjon på Konti-
nentet, står det å lese i forordet til 
1903- utgaven av Norwegian Anglings. 

Ikke bare representerer bøkene en 
fantastisk dokumentasjon av det tid-
lige sportsfi sket etter laks i Norge – de 
er også et vitnesbyrd om et land i vold-
som utvikling. Et land som bare 50 år 
tidligere var lite kjent og uinteressant 
for velstående turister, men som i 
 løpet av 1860- og 1870-årene ble en 
stadig mer attraktiv destinasjon for 
nysgjerrige gentlemen med sans for 
good sport. Ikke bare sportsfi skere, 
men også jegere, tindebestigere, 
 ornitologer, botanikere og eventyr-
lystne kunstnere fant veien hit.

Praktisk informasjon  
Norwegian Anglings-bøkene er fulle av 
praktisk informasjon. Blar du raskt 
gjennom 1908-utgaven, vil du fi nne ut 

at ett britisk pund tilsvarte 18 norske 
kroner, at det var praktisk å ta med 
sykkel, da nesten alle veiene langs 
 elvene var godt egnet for sykkel (no 
police traps). Videre at det var vanlig 
å betale roere og kleppere tre kroner 
 dagen, og at kokker og tjenestepiker 
som behersket engelsk kunne leies 
via Dowell og hans fi rma, dersom man 
ikke orket tanken på å organisere 
dette selv.

Selv om det i hovedsak var forskjel-
lige laksevald i Norge som ble mar-
kedsført i bøkene, inneholdt de også 
annonser for jakt i store deler av 
 landet, jakt og fi ske i Sverige, fi ske 
på Island, reiser til Finland, jakt i 
Sør-Europa, samt eiendommer i 
Skottland og mer eksotiske strøk. 

Sjeldne utgaver 
Jeg har selv Norwegian Anglings- 
utgavene fra 1903 til 1914. Disse 
 selges gjerne for mellom 2000 og 
3000 kroner, avhengig av kvalitet. 
 Bøkene fra 1899 til 1901 er meget 
sjeldne, og prisen vil nok ligge 
mellom 5000 og 6000 kroner. 

Rolf Warendorph hos Norlis Anti-
kvariat i Oslo er selv en lidenskapelig 
fl uefi sker og har et svært godt utvalg 
av ny og gammel sportsfi skelitteratur. 
Etter nesten 40 år i bransjen konstate-
rer han at Norwegian Anglings-serien 
blir stadig mer sjelden. 

– Da jeg begynte å selge bøker midt 
på 1970-tallet var det ikke uvanlig at 
britiske sportsfi skere kom til Norge 
med kofferter fulle av spennende bø-
ker. De kjøpte dem billig i hjemlandet 
og solgte dem med god fortjeneste 

her, ofte for å fi nansiere ferien i en 
 eller annen lakseelv. Den gangen 
 dukket Norwegian Anglings opp med 
jevne mellomrom, også de første ut-
gavene. I de senere årene har de blitt 
uvanlige. Men det går i bølger, og nylig 
kom faktisk en kunde inn med tre 
 bøker, sier Warendorph.

Ikke overraskende ble de solgt 
umiddelbart.  
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1911-utgaven av den 
populære guiden. 
Prisen for denne vil 
normalt være rundt 
2500 kroner.

Fasaden til Lumley og Dowells lokaler i London. Bilde fra Norwegian Anglings.
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Mange av  bildene 
i Norwegian 

 Anglings, som  ellers 
på den tiden, 

var arrangerte. 
Dette er nok et 

 eksempel på det.

Mr. James Dowell  
Bortsett fra enkelte detaljer i anmeldelsene av Norwegian 
Anglings, er det lite informasjon tilgjengelig om James Do-
well. Det eneste som er offentlig kjent er at fi rmaet hadde 
kontorer i St. James’s Street 34 i London. 

De sparsommelige opplysningene om Dowell har imid-
lertid ingen betydning for bøkenes verdi. Får du muligheten 
til å sikre deg en Norwegian Anglings-utgave til en aksepta-
bel pris – slå til!  

Bøkene var ofte med sine respektive eiere på tur og 
 bærer gjerne preg av det. Men 
er du riktig heldig ligger det 
en gammel regning, kanskje 
et notat med håndskrevne 
fangstopplysninger, ei vel-
brukt fl ue eller andre minner 
fra gamle dagers laksefi ske 
gjemt mellom sidene. 

Jeg har fått slike hygge-
lige overraskelser, og det er 
nesten like stas som å få 
en laks selv!

                         ■

 Forhandlere over hele landet. For informasjon – kontakt importør: 

BREENS JAKTUTSTYR A/S
Boks 265 • 2151 ÅRNES • Telefon 63 90 95 85 • Telefaks 63 90 95 56 • www.breens-jaktutstyr.no

Nordens mest solgte
jaktradiomerke
•  100% vanntett
•   Kompressor for ekstra rekkevidde
•  Lang brukstid
•  Meget enkel i bruk

www.lafayette.eu 
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