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Den verdensberømte ørretflua Greenwell’s Glory ble unn- 
fanget i River Tweed, en av verdens mest kjente lakseelver.  
Snart kommer boka om opphavsmannen, som var like  
glad i antikviteter og whisky, som i å fiske …

En fargerik prest
FISKEFLUA:

Det er en mild, behagelig maidag ved 
River Tweed i 1854. William Green-
well har krysset grensen fra England 
til Skottland for å fiske ørret. Ved 
Reddon Haugh klekker March Browns 
i store mengder, men fiskene rører 
dem ikke. De foretrekker en annen, 
mindre døgnflue, som den unge 
presten ikke har sett før, og ikke har 
imitasjoner av. 

Trolig en smule frustrert, klarer 
Greenwell å fange tre, fire levende 
insekter. Disse tar han med til James 
Wright i Sprouston, ikke langt unna. 
Wright er en kunstner ved binde-
stikka og mannen bak berømte lakse-
fluer som Thunder and Lightning, 
Silver Grey og Black Doctor. 

Herrene diskuterer egnede 
mate rialer, og i et brev til sin gode 
venn, Sir Herbert Maxwell, beskriver 
seinere Greenwell det opprinnelige 
mønsteret: Vinge av fjærene på inn-
siden av svarttrost-hunnens vinge, 
mens kroppen besto av svart og rødt 
hackle, bundet med gul silketråd. 

Braksuksess 
Neste dag returnerer Greenwell til 
elva, denne gangen rustet med et 
dusin nye imitasjoner. Resultatet er 
oppsiktsvekkende. Ørret etter ørret 
lar seg overbevise, og etter avsluttet 
økt, reiser en begeistret Greenwell 
innom Wright for å bestille ytterligere 
et dusin fluer. 

Historien gjentar seg dagen etter. 
Suksessen krones med en stor fest, 
hvor Greenwell står for whiskyen.  
I rikelige mengder. En av gjestene,  
en rektor ved navn Brown, angivelig 

en ivrig fluefisker selv, reiser seg 
fra stolen ved enden av bordet. Han 
løfter glasset og proklamerer: «Våre 
glass er fylt og du må gi fluen et 
navn». 

Før noen rekker å si noe, fortsetter 
han: «Måtte «Greenwell’s Glory» bli 
en suksess». Flua var døpt.  

En ruvende mann 
William Greenwell ble født i Durham, 
England i 1820. Han utviklet tidlig 
interesse for historie, og regnes som 
en pioner innen britisk arkeologi. 
Samlingene han bygget opp før han 
døde i 1918, 98 år gammel, inkluder-
te alt fra manuskripter og mynter, til 
våpen og skulpturer. 

Jim Bennet, selv en ivrig fluefisker, 
ble interessert i Greenwell og flua 
som bærer hans navn, da han selv 
debuterte ved bindestikka for 30 år 
siden. 

I jakten på bøker om emnet, 
dukket stadig Greenwell’s Glory opp. 
Da fluas opphavsmann viste seg å 
ha jobbet som prest ved Durham 
Cathedral, hvor Jim studerte, ble han 
nysgjerrig. Det resulterte i mange 
år på søken etter informasjon og 
fotografier – og snart kommer boka 
om det som åpenbart var en virkelig 
karakter. 

– Greenwell ruvet i både terrenget 
og den offentlige debatt. Høy, stor og 
med et digert skjegg. Han var kjent 
for sin humoristiske sans og sterke 
meninger, og han trivdes i alles 
selskap, uansett bakgrunn og alder. 
Godhjertet, intens og trolig utypisk 
for sin tid, forteller Bennet. 

Det møysom-
melige research-
arbeidet har tatt 
atskillig lengre 
tid enn han 
regnet med, men 
han har aldri 
vurdert å kaste 
inn håndkleet. 

– Jeg har ved 
flere anled-
ninger sagt at dersom noen ønsker 
å skrive en biografi om en fluefisker, 
burde de velge noen som ikke ble så 
gammel. Informasjonen var spredt 
på mange kilder og følgelig krevende 
å hente inn. Men er man grundig, 
og ikke gir opp, gir det jo resultater, 
smiler Bennett.  

Ingen bedre 
Døgnfluene som Greenwell obser-
verte, fanget og tok med til James 
Wright, var trolig Large Dark Olives 
(Baetis rhodani). I dag en velkjent 
liten krabat, like utbredt i Skottlands 
mange elver som i Norge. 

At «the Glory» var en god LDO- 
imitasjon vitner flere samtidige 
beskrivelser om. Jim Bennett mener 
den fremdeles leverer varene. 

– Greenwell’s Glory er uten tvil 
effektiv, svært effektiv. Derfor er 
den fast inventar i boksen til mange 
fluefiskere, dog i ulike varianter. Noen 
klassiske utgaver i ditto materialer, 
noen moderne, men likevel tro mot 
originalen, andre varianter minner 
lite om den. Det var opprinnelig en 
våtflue, men fungerer minst like godt 
tørt. Smak og behag, forteller han. 

William Greenwell (1820 – 1918) var opphavsmannen til den lille, geniale flua som bærer hans navn  
(© Chapter of Durham Cathedral).

FISKEFLUA
AV MORTEN HARANGEN
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Tidlig på 1900-tallet ble Green well’s Glory kjent 
utenfor Stor britannias grenser. I USA ble den av og til 
referert til som «British Adams», mens den i Norge ble 
presentert med sitt opprinnelige navn, og i sin opp-
rinnelige form, av Jacob Gylding Preuthun.

Preuthun, født i Christiania i 1858, skrev en rekke 
artikler på norsk og engelsk, og i boka «Ørretfiske 
i Strøm og Indvand» fra 1906 skryter han av Green-
well’s Glory:  

En utmerket godværsflue i de små numrene, like 
god i strøm som i stille vann. Når elva har klarnet 
en tid og i skyet vær brukes større nummer. Dette 
er presten William Greenwells kjente mønster. Jeg 
 kjenner ingen bedre ørretflue. 

Også til laks 
William Greenwell skrev dessverre aldri noen bok om 
sitt fluefiske, men responderte på spørsmål han fikk 
i aviser og magasiner. Dessuten finnes enkelte brev 
som gir et lite innblikk i livet hans. 

Det som er klart, er at «the Glory» er bundet i 
mange varianter, inkludert en lakseflue kjent som 
«Greenwell», blant annet beskrevet i George Kelsons 
«The Salmon Fly» fra 1895 og T.E. Pyce-Tannatt’s «How 
to dress Salmon Flies» fra 1914. Men det er den lille, 
enkle og vakre ørretflua Greenwell's Glory vi i hoved-
sak forbinder presten fra Durham med. 

Har du ikke prøvd den før, gjør det neste gang det 
er grått, kanskje regner litt og rhodaniene klekker. Og 
send en tanke til William og de andre som banet veien 
for oss. Paradoksalt nok ble en av verdens mest kjente ørretfluer unnfan-

get i en av verdens mest berømte lakseelver, Tweed, grenseelva 
mellom Skottland og England.

Greenwell’s Glory var trolig ment å imitere originalen, en Large Dark 
Olive (Baetis rhodani).

Fluebinder:  
Kjell Karlsen, Telemark

GREENWELL'S GLORY CDC PARACHUTE:
 
Kropp: TMC 921 #14
Tråd: Sheer 14/0 oliven
Hale: Fibbets Barred Silver Dun
Kropp: Oliven/skittengul egenblandet 
 Superfine dubbing
Rib: Gull microrib
Vinger: CDC naturell/dun
Hackle: Whiting hackle farge Furnace   
(furnace er brun på oversiden og lys på  
undersiden) Alternativt Medium Brown Dun

www.helsport.no

For tips og informasjon, besøk oss på:
www.helsport.no, facebook.com/helsport eller Instagram (@helsport).
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“Det perfekte 
fjeld-telt”

“Beste kjøp”“Beste Superlette 
telt”

Lette stoffer og komponenter holder 
vekten nede og pokkvolumet lavt.

Fjellheimen SuperLight Camp

2 Camp | 1,75 kg 
3 Camp | 2,00 kg 
4 Camp | 2,20 kg

Les mer og se video av 
Fjellheimen SuperLight Camp

Fotot: Maren Villabø

Siden Fjellheimen-serien ble utviklet, har det vært et av Helsports mest 
populære telt. Alt fra ekspedisjonstelt til superlette telt som gir deg ekstra 
krefter til den magiske utsikten.

Testvinneren Fjellheimen SuperLight Camp har den perfekte kombinasjonen 
mellom lav vekt og komfort. Ønsker du deg et romslig telt som tar lite plass i 
sekken, da er Fjellheimen SuperLight Camp det beste valget for deg.

LETT, LETTERE, SUPERLIGHT




