Den som fick träffa Frank Sawyer måste vara lycklig, som fick möjligheten att prata med,
lyssna på och lära av älvens väktare. De som träffade honom beskriver honom som en fin, blygsam
man – mycket kunnig och med stor respekt för naturen och alla dess beståndsdelar. Tyvärr träffade
jag aldrig Sawyer, men jag är ändå privilegierad. Privilegierad för att i 20 år ha kunnat gå längs
stränderna av Test, Itchen och Avon – i fotspåren av pionjärer som Frederic M. Halford och
George S. Marryat, G.E.M. Skues och E.A. Barton, Oliver Kite och framförallt Frank. Den historiska atmosfären som vilar över kalkströmmarna kan knappast beskrivas med ord – den måste
upplevas. Att presentera en Pheasant Tail Nymph i det klara vattnet och se hur öringen svarar på
»the induced take«, ger en särskild tillfredsställelse. Särskilt vid en gråmulen dag, där diset ligger
ovanför det karakteristiska sydengelska, böljande landskapet. Man kan nästan föreställa sig den
själfulla närvaron av strömmarnas vakter, som med en igenkännande nick ger flugfiskaren den
bästa tänkbara feedbacken. »The nymphs and the Trout« i praktiken.

FRANK
SAWYER

Även om jag aldrig träffade Frank Sawyer så fick jag möjlighet att köpa en del av flugfiskehistorien när ett antal av hans personliga ägodelar hamnade under auktionsklubban 2004. Trist, för
att sakerna blev spridda för vinden, men en unik möjlighet att bli ännu mer bekant med »riverkeepern«. Genom bland annat brev och fotografier fick vi inblick i hans liv och arbete. De gamla
bilderna i denna artikel härstammar från den samling jag köpte på auktionen.
Det är trevligt att kunna dela dem med dig.
text och färgfoto: Morten Harangen

Frank Sawyer band sig in i flugfiskehistorien med den förträffliga Pheasant Tail Nymph. Med sin nyfikenhet,
analytiska förmåga och innovativa
grundighet lyckades han föra arvet från
1800-talets pionjärer vidare. Böckerna
av River Avons mest kända »riverkeeper« är fortfarande värda att läsa.

Frank Sawyer - en av flugfiskets pionjärer (Foto från »Keeper of the stream«).

Margaret var orolig. Efter lunch hade
Frank och hunden Shandy åkt ner till floden som de brukade. Det var i mitten av
april, våren hade kommit till grevskapet
Wiltshire och öringarna i Avon frossade
på insekter.
För den gamle mannen var en dag
utan att promenera längs floden – som
hade varit hans liv i över 70 år – otänkbar.
Sviktande hälsa var inget hinder.
Margaret tittade ut genom fönstret.
Igen.
Livet i byn Netheravon gick sin gilla
gång, men även när det var dags för te
och kex syntes fortfarande inte Frank till.
Någonting var fel. Margaret ringde Alan
Cook, som tog över Franks jobb som »riverkeeper« hos Services’ Dry Fly Fishing
Association.
Alan slösade inte bort någon tid. Vid
kyrkan hittade han Franks bil. Klumpen
i magen växte. Alan följde en stig ner till
en av Sawyers favoritplatser vid floden.

Den vackra och frodiga RiverAvon var Frank Sawyer laboratorium.
Stigen korsade först en öppen slätt innan
den försvann in i skogen. Där hittade han
Frank som låg på rygg och med käppen i
handen. Hans ögon var slutna och hans
ansikte var fridfullt – precis som om han
sov. Sawyer var död. 73 år gammal.
ENKLA FÖRHÅLLANDEN

Det moderna flugfisket, som vi känner
det, utvecklades i kalkströmmarna i södra

England i slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Pionjärer som Frederic M.
Halford och G.E.M. Skues var centrala för
detta banbrytande arbete. I Test respektive Itchen observerade de, experimenterade och drog slutsatser. Dessa grundliga
studier resulterade i klassiska böcker och
inte minst i en hetsig debatt mellan torrflugefiskets lärljungar och nymffiskarnas
förkämpar.
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Samtidigt växte Frank upp i den lilla, sömniga byn Bulford – några mil från
flugfiskehistoriens laboratorium.
Han och familjen bodde i ett gammalt
tegelhus, Mill Cottage, precis vid Avon.
Förhållandena var enkla. Rinnande vatten och el var något som Sawyers inte
hade råd med. Ljus från dyrbara stearinljus och oljelampor användes sällan.
Den lilla pojken, nyfiken som barn är
mest, utvecklade snart ett nära och kärt
förhållande till älven. Insekterna och fiskarna som bodde i den, fåglar, djur, blommor och träd längs stränderna – allt blev
föremål för Franks intresse. Sakta men
säkert förvärvade han kunskap om livet i
Avon, kunskap som låg till grund för hans
kommande arbete som »riverkeeper«.
HISTORISKT MÖTE

Sommaren 1928 blev Frank anställd som
»riverkeeper« av Officer’s Fishing Association, senare Services’ Dry Fly Fishing
Association (SDFFA).
Därmed fick han obegränsad tillgång
till föreningens tio kilometer långa Avon-sträcka. En dröm hade blivit sann.
För den beskedliga lönen på två pund
i veckan köpte Frank ett begagnat mikroskop och en uppslagsverk om insekter.
Han byggde en låda i trä, med små utrymmen, så han kunde studera nymfer
och deras utveckling.
Sawyers kunskap om Avon, hans analytiska förmåga och nästan barnsliga nyfikenhet imponerade på medlemmarna i
föreningen.
Några var trogna den gamla mästaren
G.E.M. Skues och hans nymfer – utformade att ligga i eller nära ytan. Franks tunga
skapelser, som kunde sjunka till botten
om så önskas, blev i våldsammaste laget
för vissa. Men en tidigare advokat, Sir
Grimwood Mears, gillade de nya idéerna
och såg till att den unga »riverkeepern«
fick träffa Skues 1945.
»Skues var nästan 90 år gammal. Jag
kommer ihåg honom som en liten, skör och
gammal man som bar en svart keps för att dölja att han var helt skallig och en tjock monokel
för att för att kunna se bättre. Men om kroppen var svag och han såg gammal ut så märkte
jag snart att huvudet var väldigt skarpt. Det
blev tydligare och tydligare när vår konversa-

En ung Frank Sawyer gör sitt
jobb i en av River Avons sidoälvar.
tion utvecklades«, skrev Frank senare.
De två nymfvännerna behöll nära
brevkontakt tills Skues dog 1949.
PHEASANT TAIL NYMPH

Sawyer var en innovativ flugbindare.
Hans berömda Pheasant Tail Nymph
rekommenderas starkt om öringen eller harren är tjuriga. Detta är en allmän
nymfimitation, utformad för att främst
efterlikna olika medlemmar i baetis-familjen, men som också kan fungera utmärkt när andra dagsländor kläcker.
Jag har alltid med mig Pheasant Tail
Nymph på fisketuren till sjöar eller älvar,
oavsett om det är hemma i Lardal, på
Finnmarksvidda, i Englands kalströmmar eller i den djupaste vildmarken i
Yellowstone, USA. I situationer där fisk
en inte vakar, men jagar mat ner i djupet,
tackar de ofta ja till Franks mest kända
fluga.
Så här förklarade han sin flugas fram-

Pheasant Tail nymf i olika varianter är en
suverän imitation.

gång, flugan med den tunna, men tunga
koppartråden och som blir genomskinlig
i vatten, det vill säga att ljuset delvis faller
genom materialen:
»I vattnet kan du se den röda nyansen
i koppartråden mellan fasanstjärtfibrerna.
Imitationen sjunker snabbt och djupt, om det
behövs. Krokspetsen störs inte eller på något
sätt skyddads av hacklar eller annat material.
Genom att bara lyfta spöt försiktigt tar man
hem flugan.«
Det var inte utan anledning Oliver
Kite, en annan framstående flugfiskare, menade att Pheasant Tail Nymph är
bland de mest effektiva mönster som någonsin gjorts.
TORR VS. VÅT

Då Frank publicerade sina böcker var
han naturligtvis medveten om det starka
motståndet några fortfarande hade mot
nymffiske, oavsett om de flöt »döda« i
ytan eller presenterades aktivt i djupet.
Uppmuntrad av goda vänner stack han
trots allt in sin hand i getingboet. Han var
dock försiktig genom att beskriva nymffisk som ett komplement till torrflugefisket, när öring och harr inte vakar. Samtidigt var han tydlig med att nymffisket var
lika krävande – och gav lika mycket nöje
och tillfredsställelse – som torrflugefisket.
I Nymphs and Trout, som släpptes 1958 och
kom i en ny, utökad version 1970, skrev
han att konstgjorda nymfer kan vara dödligt effektiva under hela säsongen, men
att de verkligen kom till sin rätt i juli och
augusti. Då är vattnet vanligtvis klart, dagarna är heta och ofta vindstilla.
»Det är möjligt för flugfiskaren att se varje rörelse öring gör, och omvänt för öringen att
se varje rörelse flugfiskare gör, om han inte rör
sig mycket försiktigt. Sant, sådana dagar kan
nymffiske ge den optimala utdelningen och
glädje, för öring har då redan bombarderats
med torrflugor och de flesta av dem har lärt
sig mycket om flugfiskare och hans tricks.
Sant, men fortfarande kontroversiellt
på Sawyers tid – över 50 år efter debatten
mellan Halford och Skues började på allvar.

Att kontrollera vegetationen i kalkströmmarna är en av »riverkeeperns« viktigaste uppdrag.
Frank, fanns svenske Nils Färnström och
franske Charles Ritz. I sin bok, A Fly Fishers life, berättar Ritz om ett besök hos
Sawyer i Netheravon 1958. Där observerade han hur »riverkeepern« lurade fisk
efter fisk med vad som brukar kallas »the
induced take«. Kort sagt handlar det om
att låta nymfen sjunka, för att när flugan
närmar sig öringen, lyfta nymfen till ytan.
Tekniken lockar ofta fisken att ta – vilket
Ritz bevittnade förvånat. Han skrev:
»Sawyer förklarade för mig att du måste
hålla ögonen på tafsen, precis där den försvinner i vattnet. Det är nämligen där den minsta
rörelsen kommer att visa sig när en fisk rör
nymfen. Plötsligt lyfte han spöt, väldigt lugn,

en rörelse som omedelbart följdes av ett försiktigt mothugg och han hade krokat fisken.«.
Samma metod fungerar också bra i
situationer där man kan se fisken, och en
skymt av den vita insidan av munnen tyder på att den tar nymfer. Men det kräver
en blixtsnabb reaktion från flugfiskaren.
BRA LÄSNING

Avon var Frank Sawyers liv. Han skriver
själv om hur ljudet av rinnande vatten
troligen var bland de första ljuden han
hörde. Det var i Avon som ung pojke som
han tjuvfiskade öring och fångade gädda
med snara, föll i floden och fick stryk av
»riverkeeper« när han blev upptäckt och

»THE INDUCED TAKE«

Bland flugfiskare, som hade nöjet att
jaga öring och harr tillsammans med

Netheravon i dag: Services’ Dry Fly Fishing Associations sträcka i Avon.

blev fasttagen. De var i Avon han fortsatte
utvecklingen av nymffisket, där G.E.M.
Skues slutade. Och det var vid hans kära
Avon han dog 1980, när mayfly-säsongen
just var på väg att börja. Hade han kunnat
välja ett sätt att dö på, så skulle det nog ha
varit just det detta sättet.
Askan spreds över floden.
Har du inte läst några av Frank Sawyers böckerna, gör det i höst eller nästa
vinter. Lyckas du inte så bra med ditt
öring- eller harrfiske i sommar, så bind
upp några Pheasant Tail Nymph till nästa
öring- och harrsäsong, och sänd en tanke
till en av vårt älskade flugfiskes verkliga
pionjärer

.

Ett »måste« i varje flugfiskares boksamling:
Frank Sawyer böcker från 1952 och 1958.
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