
De flesta sportfiskare har 
en barndomsälv. Eller 
kanske en sjö. Den plats 
där du som liten lärde 
känna en ny och spän-
nande värld. Platser där 
du som vuxen kan finna 
ro och samla kraft för att 
klara en hektisk vardag. 
Om vädret är bra och om 
öring vakar spelar ingen 
roll. Det viktigaste är att 
vara där.

MIN ÄLV
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Hur gammal jag var minns jag inte, men 
jag tippar att jag var runt sju år. Det som 
hände minns jag emellertid som om det 
var igår.

Som vanligt tillbringade familjen 
delen av sommaren vid stugan. Stugan 
som mina morföräldrar byggt. Det var 
tradition att åka dit en vecka eller två på 
semestern. Stugan ligger idylliskt på en 
liten kulle med utsikt över dalen. Utanför 
vardagsrumsfönster står det gamla fågel-
bordet där lavskrikorna alltid bråkar om 
torra brödbitar. Bara hundra meter ned-
anför flyter min barndoms älv.

Öringen i den relativt smala älven är 
skygg och svår att lura. I det klara vattnet 
och i den lugna strömmen har den full 
överblick. Själv är fisken väl kamoufle-
rad. Mot den ljusa sand- och stenbottnen 
är den ofta svår att se.

Men det var ingen konst att veta var 
öringen stod. De föredrog djupa ytter-
kanter och skuggiga områden under 

överhängande buskar. Klassiska stånd-
platser och gömställen där ström-

men fungerat som ett löpande 
bandet med mat. Någon gång 

vakade det också intensivt i 
bakvattnet, vanligen under 
baetiskläckningarna eller när 
vind och regn svepte med 
mängder av myror ut på 
älven.

ÖGONBLICKET
Är du sju år, med ytterst 
begränsat tålamod och 
koordination som en inte 
alltför mogen älgkalv, är 

det inte lätt att kasta med 
fluga. På alla sidor finns 

träd, buskar och gräs som 
fångar din lina. När flugan så 

småningom hamnar i älven landar 
den sällan där det var tänkt. De gånger 
man trots allt lyckades, såg en krånglig 

ström till att förstöra det roliga. Flugan 
stripade, öringen blev vettskrämd och 
fiskarens självförtroende sattes ännu en 
gång på prov.

Men den här dagen gjorde jag uppen-
bart allt rätt. Kastet och driften stämde. 
Den svarta flugan dansade lätt och natur-
ligt på ytan, tills den plötsligt försvann i 
en fiskmun.

Kampen som följde var ganska kort 
och krabaten i andra änden förmodli-
gen ganska liten. Men det var min första 
öring på fluga. Gissa om det kändes stort!

Lycklig och stolt sprang jag raka vä-
gen tillbaka till stugan för att visa fisken 
för mormor. Hon var själv även en ivrig 
öringjägare som med huckle och ett gam-
mal split-canespö lurat otaliga fisk ar i 
min barndom älv.

Senare insåg jag att detta ögonblick 
var förmodligen avgörande ... Avgöran-
de för det som utvecklades till en passion 
för flugfiske, särskilt torrflugefiske. Gläd-
jen över öringen var överväldigande och 
plötsligt var alla misslyckade kast och 
frustration över egna brister bortglömda. 
Att locka en fisk på detta sätt var fantas-
tiskt kul. Något jag helt enkelt ville upp-
leva igen.

HUNGRIGA ÖRINGAR
Jag är lyckligt lottad. Som vuxen har 
jag haft möjlighet att fiska i några av värl-
dens finaste strömmar, både här i Norge, 
men även i England, Island och USA. 
Likväl har jag aldrig tvivlat om någon 
frågar mig om min favoritplats.

Visst är det spännande att fiska på 
historisk mark i River Itchen, jaga en re-
kordöring i Svartá och njuta av vak orgier 
i Bighorn River i Montana. Ändå blir ald-
rig en säsong komplett utan åtminstone 
ett par resor till min barndoms älv.

Namnet på den lilla och sårbara älv-
en vill jag inte avslöja. Den skall fortsätta 
var min oas, som den har varit i nästan 
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40 år. Men jag kan avslöja att den rin-
ner på Østlandet i Norge och att källan 
är en fjällsjö på cirka 1 000 meters höjd. 
Därifrån flödar älven snabbt ner i dalen 
och med undantag för en och annan höl-
ja är denna sträcka ointressant för en 
flugfisk are.

I dalen skiftande älven karaktär. 
Forsen är borta och älven tar sig lugn 
fram genom urskogar och förbi gamla 
fäbodar. Öringen där är många, men det 
är långt mellan de fina exemplaren. Ma-
joriteten av fiskarna väger mellan 200 och 
300 gram, men de har likväl gett mig någ-
ra av mina största fiskeupplevelser.

Förutom den första öringen på fluga 
minns jag väl de gånger jag och min bror 
låg på stranden och titta på fisken i vatt-
net. Av och till var de ensamma, ibland 
kom de simmande i stim.

Att se dem stiga till ytan, ta en insekt  

och sedan återvända till ståndplatsen 
igen gjorde intryck. Det är föresten lika 
fascinerande i dag.

TRAGEDIN
Men lycka varar inte för 
evigt. Mot slutet av 1980-talet 
såg lokala bönder möjligheter 

i dalen. Korna kom och älgarna 
måste lämna. En modern ladugård 

och en ny traktorväg byggdes. Buskar, 
träd och gamla fäbodsbyggnader slogs 
ner. Även den gamla hängbron över älv-
en revs och ersattes med en betongkoloss 
som kunde bära även den tyngsta John 
Deere.

Det värsta var att den finaste delen 
av älven, sträckan nedanför stugan, gjor-
des om till en kanal. En rak, djup, ochar-
merande och ful kanal. På så vis kunde 
området utnyttjas fullt ut och vattenför-

sörjning till djuren säkerställdes.
Jag minns att jag reagerade med miss-

mod och tårar. Mormor hade visserligen 
berättade vad som hade hänt men för en 
ung kille var det likväl en chock att se re-
sultatet med egna ögon. Hur kunde de? 

För all del, jag inser att området var 
attraktivt för bonden. Men jag blir fort-
farande ledsen när jag tänker på det, för 
det var inte bara älven bönderna ödela-
de. Det var en del av min barndom som 
raserades.

FORTFARANDE SPECIELL
Ändå är mitt förhållande till älven lika 
starkt i dag som det alltid har varit. Kan-
alen är ointressant. Även om det finns 
gott om öring i den och naturen sakta 
men säkert dämpar spåren av mänskliga 
ingrepp, så ger det mig lite nöje att fiska 
där.

Istället vandrar jag en knapp kilome-
ter uppströms eller nedströms stugan, 
där älven fortfarande rinner som den har 
gjort sedan urminnes tider. Där naturen 
är orörd, där fäbodvallarna fortfarande 
vittnar om äldre tiders somrar och där 
det fortfarande är trevligt att försöka be-
mästra skygg öring. En annan möjlighet 
är att sätta kurs mot fjället. Upp till sjön 
där älven börjar. Det är en fin tur där jag, 
barnen och min hund ofta träffar på läm-
lar och uttrar, ripor och rovfåglar.

Poängen är att det inte spelar någon 
roll vilken riktning jag väljer. Att vandra 
längs strömmen ger mig ändå ett lugn jag 
inte kan hitta någon annanstans. Jag inte 
bara njuta av ljud, lukter och andra käns-
lointryck. Varje gång jag är där dyker alla 
de goda barndomsminnena upp.

Det är en värdefullt ballast att ha i en 
hektiskt vardag.

»Istället vandrar jag en knapp kilometer uppströms eller 
nedströms stugan, där älven fortfarande rinner som den 
har gjort sedan urminnes tider. Där naturen är orörd, där 
fäbodvallarna fortfarande vittnar om äldre tiders somrar 
och där det fortfarande är trevligt att försöka bemästra 
skygg öring. «
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