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Hei alle! 

Vel, dette hadde jeg ikke trodd da vi i Fiskesport 
nr. 1 2020 skrev om virus og endringer i hytteutleie. 
Vi skulle holde avstand og være forsiktige. 
Det er nå ett år siden og vi har fremdeles det 
samme viruset som gjør at vi ikke får gjennomført 
medlemsmøter eller årsmøte, foreløpig. Årsmøtet 
har vi foreløpig utsatt til 13. mai. La oss alle håpe 
det lar seg gjennomføre. Frem til da blir det vårt 
fantastiske Fiskesport vi må holde tak i.

Rognfangsten i høst begynner nå å bære frukter. 
Klekkingen er i full gang og det begynner å bli noen 
tusen smårollinger som må passes på. Hyttene 
våre får tilført ved og vedlikeholdet planlegges og 
utføres. Vårt vedlikehold av laksetrappene, over 
veldig mange år, har nå resultert i en formalisert 
avtale med «Akershus Energi». Dette er vi veldig 
glad for. Samarbeidet viser at jobben vi gjør settes 
pris på og hjelper oss med å arbeide sikkert. Vi har 
alle et felles mål om å få mer laks opp i vassdraget. 
Vi følger jo også spent med på fremdriften på 
utbyggingen i Klosterfossen-området.

Vi har opplevd en fin økning av medlemmer i 
fjor og godt belegg på hyttene. Dette kommer 
nok av pandemien, men vi håper vårt område 
viste seg fra en side som ønsker alle vil fortsette 
sine medlemskap i 2021. Medlemmene er vår 
bærebjelke og vi er avhengig av dere alle. Med 
sommerværet og den fine fisken som ble tatt i fjor 
håper vi på fortsatt entusiasme.

En av våre store begivenheter i år blir reforhandling 
av avtalene med Løvenskiold. Dette legger mye av 
premissene for vår fremtidige strategi og hvordan vi 
sammen med Løvenskiold kan forvalte dette flotte 
området med hytter og vann.

Jeg håper at de av dere som blir kontaktet av 
valgkomitéen ønsker og bidra til fellesskapet. Det 
utføres ca. 15000 dugnadstimer på et normalår 
så vi har alltid bruk for noen som synes forenings-
virksomhet er gøy. 

Er du på tur så ta bilder, skriv en historie og send til 
Fiskesport. Redaksjonen jobber alltid med stoff, men 
ønsker mer. Det er vårt vindu ut til medlemmene til 
vi er tilbake med medlemsmøter.

Håper alle får vært mye ute og brukt naturen. Den 
er Coronafri og på vår side uansett.

Nå står påsken for døren så vi får satse på fint vær 
og varm vår.

 
Jeg vil ønske alle en fin vår 
og god påske!

Skitt fiske!

Virus, virus, virus…
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En tid der alt er annerledes!

Kjære alle sammen.  
Vi er nå inne i en svært 
krevende tid for GS. Man 
begynner å merke at det er 
krevende å drifte en forening 
når en ikke kan avholde 
medlemsmøter og kom
munisere med med lemmene 
som vanlig. Det er nå vi 
lever videre og holder oss 
flytende takket være gode, 
innarbeidede rutiner. Ildsjelene 
og rutinerte medlemmer vet 
hva som skal til.

I «Fiskesport» jobber vi 
annerledes nå, siden 
smitten fremdeles er en stor 
risikofaktor. Mye av jobben 
blir gjort over internett og 
telefon. Vanligvis holder vi 
flere redaksjonsmøter i løpet 
av et år. Nå tar vi rett og slett 
ikke sjansen på å samles som 
før. Det vil si at undertegnede 
får enda flere timer bak pc`n, 
og lange kvelder i telefonen. 
Men hvis det er det som skal 

til for å få ut bladet vårt, så 
får det bare bli slik. I alle fall 
inntil videre. Noen vil sikkert 
legge merke til at vi ikke har 
med årsrapportene i dette 
nummeret. Det kommer rett 
og slett av at vi ikke har hatt 
noe årsmøte enda. Det er 
den fordømte coronaen som 
hindrer oss nok en gang.

Dette nummeret er preget av 
noe vi alle gjør fra tid til annen 
– vi mimrer. Vi ser oss tilbake 
og husker hvordan vi gjorde 
ting før. 

Egentlig er et slikt dypdykk i 
fortiden ganske interessant, 
for da jeg satt der – et sted i 
drømmeland, så husket jeg 
alle de periodene hvor jeg 
drev med helt andre ting enn 
det jeg gjør nå. Gjeddefiske 
var en stor del av hverdagen, 
og etter å ha undersøkt litt, 
så kommer det historier fra 
både fjern og nær. Det finnes 

mang en «skap-gjeddefisker» 
der ute. Egentlig var det 
Dag Doksrød som satte det 
i gang da vi ble enige om å 
skrive litt om Falkumelva. 
Med velviljen fra selveste 
Thorbjørn Wahlstrøm, der vi 
fikk lov til å gjengi deler av 
boken hans, så fikk dette en 
slags snøballeffekt. Visst er vi 
kreative i GS!

Som jeg har sagt så mange 
ganger før: Vi får aldri nok 
stoff! Kom igjen folkens. Ta 
bilder når dere er på tur – del 
gleden med andre. Det er 
også lov til å dele ting som har 
vært vanskelig, hvis en har et 
ønske om det. Hvor personlig 
det måtte være avgjør du 
selv. For oss i redaksjonen 
er det viktig å gjenspeile 
medlemmenes hverdag. 

Noen har med seg en haug 
av fiskeutstyr mens andre er 
mer interessert i å fotografere, 

gå tur eller begge deler. Noen 
skriver dikt. Uansett blir vi 
glade for å høre fra deg.

I skrivende stund skyller enda 
en bølge med corona innover 
landet. Denne gang er det en 
britisk mutasjon som skaper 
vanskeligheter. Man kan 
spørre seg om vi noen gang 
blir kvitt dette spetakkelet, 
om vi må vaksineres regel-
messig i all overskuelig 
fremtid og om vi må holde 
avstand til hverandre videre 
inn i fremtiden. Uansett er 
det viktig å glede seg over 
den lyse årstiden vi nå går i 
møte. Hyttene kan leies og 
de velpreparerte fiskevanna 
ligger der. Hestehoven vil stå 
i vegkanten akkurat som før 
og ørreten vil vake slik den 
alltid har gjort. Mye er opp til 
oss selv. Som Bjørn Erik skriver 
i sin leder: Det finnes ikke 
corona i skauen!
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Skitt fiske! 

av Kjell. E. Høiby 
Redaktør, Fiskesport

GS-huset

Dugnad

Medlemmer
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Fluegruppa
De Nasjonale smittevernreglene 
begrenser dessverre aktiviteter 
som vi i Fluegruppa bruker å ha 
på senvinter/vår i GS-Huset.  Blir 
det åpning ift covid-19 blir det 
fluebinding, men i skrivende 
øyeblikk (i slutten av februar) ser det 
mørkt ut...

Skien Fritidspark sier ifra så fort de 
åpner ift kastetrening innendørs.

Mulighetene for å utøve utendørs 
aktiviteter som «nærvannsturer», 
kastetrening på bryggene ved 
Slettevannet osv, bør være gjen-
nomførbart med god avstand under 
«luftige» forhold !

Terminliste for vår / forsommer vil 
bli sendt medlemmene på epost, 
og lagt ut på GS nettside under 
«Utvalgene» Fluegruppa.

Terje Christiansen

I Kulten har vi god plass til samlinger!

HUSK 
FANGSTREGISTRERING!
Kultiveringsutvalget i GS utøver årlig utallige 
dugnadstimer for fiskebestanden i våre vann.

Medlemmer av utvalget bærer tunge bører av ørret i 
vannposer, ofte til de mest avsidesliggende vann.

Før utsett må det kontinuerlig vurderes om en skal 
redusere-, øke- eller ikke sette ut ørret. Og i mange 
vann er det tilvekst i gytebekker – her settes ikke ut 
fisk, og det utføres tynnefiske i disse gytebekkene.

Grunnlaget for vurderingene av kultiveringstiltak, blir 
betydelig mer «korrekt» hvis vi sportsfiskere opplyser 
hvor mange, og i hvilke vann vi fikk fisk. Derfor er det 
viktig at du leverer inn fangstmeldinger!

T. Chr

Fangstregistrering: På GS sin hjemmeside 
klikker du på «fangstmeldinger»
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HVA SKJER?
Svaret er nok en gang ”ikke stort”. På grunn av Corona-situasjonen er alle møter utsatt. 
Følg med på hjemmesida vår for appdateringer :) 

Istedet kan vi se Unni R. Hauges fine bilder fra Krokvann. 

...også den innpåslitne 

knotten da...

Idyll på Krokvann! Det er mange fine 
fiskeplasser og teltplasser her. Spesielt på 

vestsiden av vannet. Her sies det at man 
kan få ørret på over kiloen. 

Største på 770 gram, fin fisk her!

Middag på gang! Selv restaurantbesøk 
kan ikke måle seg med dette.

Krokvann

En som håper 
på napp!  Her 
tas visst alle 
midler i bruk.

Litt hjemmelaget 
likør må til!
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Vedsekker, gassflasker og tunge 
materialer kjøres frem til de hyttene 
som ligger utenfor vegnettet. Hyttetak 
blir måket for tung snø og viktige 
sjekkpunkter ettersett. Samtidig får 
man «luftet» disse tidløse doningene 
som våre store og tunge bandvogner 
er. De kan ikke bare stå, de må startes 
og kjøres av og til. 

Her er Tor Arne Bakken beltevogn sjef 
og teknisk/mekanisk vidunder. Været 
viste seg fra sin flotteste side denne 
vinterdagen på Luksefjell, og både 
Thor Arne, Ronny, Arvid, Are og Roger 
gjorde en skikkelig jobb. Gjør de ikke 
alltid det da?

Tekst: Kjell E. Høiby     
Foto: Ronny Løberg

LITE Å SI PÅ  
ARBEIDSINNSATSEN  
HOS DISSE GUTTA

I en ellers stillestående og trist periode er det godt å se at 

ivrige medlemmer, både med og uten verv, deltar i viktig 

dugnadsarbeid. Tidlig i februar dro en gjeng kapable 

menn ut med bandvogn for å se til noen av hyttene våre. 

Med denne solide farkosten kommer man seg frem nesten 

over alt vinterstid. 

Beltevogn og henger på veg 
over isen på Åslivann.

Taket på utedassen til 

Kristiansbu måkes.
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Taket på Kristiansbu 
hadde godt av å bli 
kvitt all den tunge 
snøen.

Thor Arne Bakken  
er beltevognsjef

Arvid, Are og Roger i dype tanker 

i enda dypere snø.

Det gjør 
seg med et 

hyggelig bål 
på turen.
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Krafttak for sjøørreten
Vinteren er på hell og en ny fiskesesong står for døra. Det tar vel stadig  
noen måneder før det begynner å røre seg på Sauheradfjella,  
men i sjøen begynner det snart å livne.

Etter vinter kulde og is begynner sjø-
temperaturen å gå opp mot 5–7grader alt 
i slutten av mars. Så følger april og mai 
som er regnet som de beste månedene 
for sjøørret fiske. Det store spørsmålet 
er bare om det er rimelig håp om å få 
noen sjøørret? Det er ikke så lett å få 
noe klart svar på dette spørsmålet. 
Meningene om bestanden svinger med 
erfaringene fiskere har gjort, og både 
her i bladet og fiskere i mellom har en 
ulikt syn på hvordan det står til med 
sjøørretbestanden.

Sjøørret før og nå
Vi har gått til den fremste forsker 
på Skagerrak fisk, havforsker Tore 
Johannessen, for å få et svar på 
bestands spørsmålet. Han har forsknings-
resultater fra 100 års strandnot og 
trollgarnsett som er utført på samme måte 
og på samme sted på Skagerrakkysten 
i 101 år, som grunnlag for vurdering av 
fiskebestanden. Sjøørreten har etter hans 
mening tatt seg opp og bestanden er for-
doblet de siste 30-40 år. Den registrerte 
vekst er gjennomsnittelig og det er store 
lokale variasjoner. Om vi går tilbake til 
de harde 30 åra, var bestanden nede på 
en tiendedel av det vi har i dag og selv 
om den har vokst blir den beskrevet som 
elendig, av havforskere i en nylig framlagt 
rapport.

Sjøørret-forvaltning
Omkring 1960 blei det iverksatt tiltak for 
å redde sjøørreten. Viktigst var for budet 
mot bruk av strandnot og at garn måtte 
senkes tre meter under overflaten, 100 
meters forbudssone mot bekkeos og 
forbud mot oter i sjøen hørte også med. 
Disse begrensningene gjelder stadig. 
Siden den gang har det vært nedgang i 
fiske som ga bifangst av sjøørret. Viktigst 
er at det er slutt på rusefiske etter torsk 
og begrensa ålefiske. Bunngarna vi kunne 
se i i mange fjordbukter er med et unntak 
borte og trollgarnfiske er oppgitt.

For fritidsfiskere er det også blitt forbudt 
å sette garn under 25 meters dyp i 
sommerhalvåret. 

Kultiveringstiltak
De store forskjellene på 
sjøørretbestanden rundt om kan ha 
sammenheng med tilgangen på gode 
gytebekker. Mange steder på kysten har 
det blitt drevet kulturarbeid for å bedre 
gyteforholda, og dette har vist seg å gi 
resultater. Her har vi som sportsfiskere en 
stor og spennende utfordring og et arbeid 
som kan gi raskt resultat. Sjøørreten 
oppholder seg til vanlig 2 år i bekken 
etter gyting og vil etter 3 år vende tilbake 
for å gyte. Den vil da veie opp mot 1 kg. 
Det vil altså bare ta 4-5 år før vi kan se og 
høste av resultatene av vårt arbeid.

Om vi ser bort fra årets vinterkulde er 
klimautviklingen på ørretens side med 
milde vintre og bra med regn. Trusselen 
fra landbruket er redusert, silosafta er 
borte og gjødselhåndteringa har blitt 
bedre. Muligheten for overlevelse i bekk 
burde være styrket 

Irving Kilde, fiskeforvalter hos fylkes-
mannen, har kartlagt alle gytebekker i 
gamle Telemark, og sitter klar til å bistå 
med sin oversikt og vi kan håpe på støtte 
fra Statens fiskefond. 

Jeg må bekjenne min manglende 
kunnskap om tidligere kulturarbeid som 
er gjort fra foreningens side, men la ikke 
noe stanse oss fra å gjøre en innsats for 
sjøørreten.

Tekst og foto:  
Per GjødingseterHelge Rønningbakken

Trond Johnsen Sverre Olaussen

Helge Rønningbakken, avbildet over 
med storfisk, fisker mer enn de fleste. 
Han mener det ikke er tilfeldig at tre 

fiskere, i april-mai måned, samme år, får 
storørret i Eidangerfjorden. De avbilda 

fiskene er alle i den gruppen av sjøørret 
som vandrer ut i havet og spiser seg 
opp på sildefisk Det er rimelig å anta 
at det er sildeinnsig som har fått dem 

tilbake til Eidangerfjorden. Mottoet må 
være: Mer sild – mer og større sjøørret.
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Bestill enkelt på 
bentesblomster.no eller 
ring oss på 35 53 64 50

Akershus Energi støtter trappevedlikehold
Grenland Sportsfiskere har fått til en avtale med Akershus Energi  
om at kraftprodusenten bidrar med en årlig sum til vedlikehold og  
service av laksetrappene i Klosterfossen og Skotfoss.

Det er Dag Natedal i GS som 
forteller dette til Fiskesport. 
Han har lenge vært oppsyns-
mann for videotelling og 
andre forhold rundt drifting av 
laksetrappene.

- Dette er en gledelig ting for 
foreningen. Nå får vi dekket 
inn en del kostnader til 
arbeidet med trappene – både 
når det gjelder rensing og 
vedlikehold – samt ettersyn 
av tellere og video. Og nå til 
våren kommer de nye rørene 
for smolt og ål i drift, så det 
blir en del mer å passe på, sier 
Natedal.

Han håper de også får til en 
liknende avtale om økonomisk 
bistand fra Skien kommune 
om drifting av trappa i 
Møllefossen – noe de er i 
forhandlinger om.

Studere vandringen
- Forøvrig vil Akerhus 
Energi fortsette å støtte det 
igangsatte prosjektet med 
radiomerking av fisk for å 
studere vandringsmønsteret 
oppover vassdraget. I fjor 
ble den høye og langvarige 
vannføringen noe til hinder for 
oppgangen. I år vil en se mer 

på hvordan den gamle trappa 
på Skotfoss fungerer under 
forskjellig vannføring. Den 
nye trappa på Skotfoss er mer 
eller mindre gitt opp. Det er 
den gamle inne ved dammen 
som fisken går og som en vil 
prøve å gjøre mer effektiv - for 
eksempel ved innhoppet, sier 
Natedal.

Leder i lakseutvalget, Morten 
Stensrud, er også svært 
fornøyd med avtalen.

- Dette med trappene har 
tidligere vært gjort som 
dugnads arbeid – der 
foreningen har tatt kost-
nadene. Det er gledelig at 
Akerhus Energi heretter 
hjelper til økonomisk. Det er 
særlig arbeidet med video og 
telling som tar tid og ressurser.

Tekst: Olav Bøe 
Foto: Unni Rui Hauge

Laksetrappa i Klosterfossen.Sverre Olaussen
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ul f@ent-solbakken.no 

NYBYGG - TILBYGG - RESTAURERING - TERMOGRAFERING

Magne Myrvang

Hvor lenge har du vært medlem i GS?

-  Jeg tror det må ha vært fra begynnelsen 
av 80 tallet.

Foretrekker du ferskvann eller sjøen når 
du skal fiske?

-  Ferskvann!

Hvilken hytte besøker du oftest?

-  Røyvannet.

Har du noe favorittvann?

-  Det blir vel småvanna vi disponer på 
Hardangervidda.

Hva slags fiskeutstyr foretrekker du?

-  Fisker mest med sluk og spinner, men tyr 
til mark og flue også.

Hva har du alltid med på tur?

-  Kniv og en sekk med litt for mye i…

Hvor stor er rekordfisken din?

-  Det er jeg ikke sikker på, men tror det er 
en torsk på cirka 6 kg. Største ørret er på 
1,2 kg.

Benytter du deg av våre området til annet 
enn fisketurer?

-  Jeg plukker bær og det hender jeg går 
meg en tur uten fiskestang. - Men det er vel 
unntaket som bekrefter regelen.

Hva er ditt beste fiskeminne?

-  Tror det må være en tur på 
Hardangervidda i 2004. Da hadde vi et 
fantastisk vær og et eventyrlig fiske

Hvis du kunne, hva ville du forandre i GS?

-  Jeg er godt fornøyd med foreningen 
og imponert over alle de timene de 
legger ned på dugnad fordelt på ganske 
mange mennesker. Ønsker og se flere 
barn og unge aktive. Tror det er mange 
flere av dem enn vi aner, blant våre 
familiemedlemmer.

Fiskesport fortsetter spalten ”10 kjappe”.  
Den består av ti raske spørsmål til et medlem 
i Grenland Sportsfiskere. Spørsmålene er de 

samme fra gang til gang, og denne gang er det 
Magne Myrvang som får svare. Magne er bl.a. 

leder av Barne- og ungdomsgruppa i GS

10
KJAPPE
Intervju og foto: Torgeir Torgersen 



11

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –



12

FISKESPORT

Fiskehytteansvarlig  
i koronaåret 2020
Jeg var glad da jeg fikk overta ansvaret for Grantjønn-
hytta. Den er mye mindre enn Ørjebu, og ligger flott til 
ved vannet. Gjorde flere forsøk på å komme dit da snøen 
begynte å smelte, men først i pinsen ble det mulig for 
meg å kjøre dit, med min Skoda. 

Olav og Jens setter ut båten på Grantjønn. Dette er to unge menn som gjør en voldsom arbeidsinnsats for GS.

I bakgrunnen:  

Kveldsidyll på Grantjønn
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Fra terrassen på hytta kan man se nordover mot Eiangen.

I starten av sesongen er 
det en sjansespill – om 
man i det hele tatt 
klarer å kjøre helt 
frem til hytta.

Hytta ble vasket fra ende til annen, alt 
i skuffer og skap, sengetøy ble luftet 
og skiftet. Den ble nesten som ny. 
Innimellom tok jeg pauser på verandaen. 
Det gir ro og fred i sjela å sitte og skue 
ut over vannet. Stille. Og marken fikk 
seg en svømmetur. 

Båtene, Grantjønn og Eiangen, kom på 
plass, med god hjelp av Olav og Jens. 
Takk for den hjelpen de gir meg. Så var 
hytta klar for utleie. Håndsprit og Klorin 
ble fylt opp, etter koronaforskriftene. 
Hytta ble mye utleid. Det er vel en av 
de som er mest utleid ellers også, men 
spesielt denne sommeren, fordi det ikke 
var mulig å reise ut av landet i denne 
merkelige tida.  Jeg benyttet mulighetene 
flere ganger selv, siden jeg kan dra dit på 

ukedagene. Noen stoppet og slo av en 
prat. Hyggelig. Den store fiskesesongen 
ble det aldri for meg. Noen få til middag, 
og en og annen til frokost. Jeg trenger 
jo heller ikke mer, siden jeg er alene. 
Jeg har vel sagt det før, at jeg er mer 
hyttemenneske enn fisker. Det er allikevel 
moro når det biter. Jeg øste båtene 
tomme for vann et par ganger, selv om 
jeg ikke bruker dem alene. Ellers lå de og 
‘trutnet’. 

Av høstens to åpne-veier-dager tok jeg 
meg den frihet og leide den ene helgen. 
Merkbart mye trafikk. Fikk besøk av 
venner som kanskje ikke forsto det med 
fred og ro. Sukk. Men hyggelig allikevel. 
Ellers slo jeg gras med ljå etter beste 
evne. 

Jeg takker for at jeg fikk være ansvarlig 
for hytta denne sommeren. Ser fram til 
en ny sesong, hvis mulig. Gjør så godt 
jeg kan. Kan vel opplyse om at vinduet 
ved verandaen vil bli skiftet. Jeg leide 
også Horta denne sommeren. En fredfull 
plass. Anbefaler alle å leie de forskjellige 
hyttene. Mange vann viser til gode 
fangster. 

Tekst og foto:  
Bjørg Aas
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En drøm  av Bjørg Aas 

Endelig var dagen kommet. Hele våren 
lå en drøm over hjernecellene. Glemt 
var alder, som egentlig jo bare er et tall. 
Formen var brukende. Kartet var flittig 
brukt og studert. Informasjon fra folk som 
hadde besøkt området var innhentet. 
Værmeldinga var gunstig. Presenning og 
liggeunderlag var pakket i tilfelle dette 
skulle bli livets første overnatting ute. 
Joda. Soveposen var også med i sekken. 
OG ei fiskestang og en markboks, i tilfelle 
det skulle være et fiskevak. Området 
hadde flere fiskevann å by på. Uansett 
fikk jeg vel ta bilder av disse vanna. 

Startet tidlig, det kunne bli en lang tur. 
Stien var blåmerket av Turistforeningens 
dyktige løypegjeng. Starten var 
Grantjønn. Stien møtte straks stien 
fra Eiangen. Et stiskille viste vei mot 
Skårrafjell. Ikke i dag. Her hadde jeg gått 
tidligere. Så var det over i ukjent terreng. 
Ned mot Eiangsvannet. Jonsokbukt sa 

kartet, der stien gikk opp fra vannet. Opp/
ned langs Fiskebekk til Surtetjønn. Dette 
var et mye omtalt vann i Hytteboka for 
Grantjønn. Vannet ble fotografert etter 
beste evne. Fisken ville ikke ha marken, 
så jeg tuslet videre. 

Rett før Randiholet, tok jeg avstikker til 
Ørjehalstjønn. Et like omtalt vann, og her 
beit fisken. Jeg slapp den ut igjen, selv 
om den var ganske fin i størrelse. Bilder 
ble tatt, og så var det ned til stien igjen. 
Vindomsdalen, sto det på kartet. Jeg 
hadde Vardefjell til venstre, mer retning 
nord. Samt Lille Vardefjell. De fikk vente 
til en annen gang. Kom til Damtjern og 
Svarttjern. Men rett før Damtjern så jeg 
muligheten for å bestige Nonsknatten. 
Det var egentlig målet for hele turen. Flott 
utsikt da jeg omsider kom på toppen.  
I øst var det vel Elgsfjell som tronet. Målet 
var nådd. Dagen var på hell, og det var 
tid for å snu. Været holdt seg bra. Jeg 

fant en fin plass ved Ørjehalstjern, og 
bare rigget meg til for kvelden og natten. 
Fugler sang. Plutselig fikk jeg se en ørn 
av noe slag som svevde over meg. En 
gråspett bråket. En røyskatt var nysgjerrig 
og lot seg fotografere. Og jammen var 
det ikke en perleugle som hukret et sted 
i nærheten. Myggen var ikke plagsom. 
Jeg satt og undret meg på hvorfor jeg 
måtte bli så utgammel før jeg fikk en slik 
opplevelse. Her kunne stillheten virkelig 
høres. Natten kom på. Jeg sov som en 
stein. Våknet til en ny dag helt i pakt med 
naturen. Pakket sakene. Så tuslet jeg ned 
til Grantjønnhytta igjen. Jeg våknet da jeg 
igjen kunne sette meg på verandaen og 
skue ut over vannet. 

Var det en drøm, eller???

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Banken for Telemark og telemarkinger
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B E K L E D N I N G  •  T E LT  •  S O V E P O S E R  •  T U R U T S T Y R

Se vårt utvalg 
av fi skeutstyr
• Alt til sjø- og ferskvannsfi ske
• Fiskegarn

Vi selger:
• Løse kystfl uer/reker

• Tørr-/våtfl uer   • Meitemark

*  Medlemskort i GS må fremvises

Vi har 
bålpanner 

og tilbehør fra

Vi gir  15% rabatt 
på fi skeutstyr til alle 

GS-medlemmer*

HOVENGASENTERET I PORSGRUNN

ÅPENT 09–20    LØR 09–18
TELEFON 

35 57 17 00

– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

Din velsmakende samarbeidspartner 
til lite og stort

mathuset.no  |  tlf 40 55 44 22

• Snitter, lunsj og møtemat
• Tapas, koldtbord og lokalmat

• Gryter, lapskaus og steker
• 3 retter, bryllup og galla

• Selskapslokaler
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Bergtjønn, 666 moh., ligger nord for Svanstulvannet. Største dybde er 
8,5 meter i nordenden. I sydenden er tjønna grunn. I 2018 og 2019 ble 
det satt ut 15 ørret (totalt 30).

Lettest adkomst er å følge 
stien fra Fugleleiken mot 
Fjellstul. Når du er ved 
Venevatn, sydenden, kan du 
gå ned vestover, eller gå forbi 
vannet, for så å følge stien mot 
Tvitjønnane.

Ørretene er av fin kvalitet i 
tjønna – ikke umulig med fisk 
opp mot kiloen...men, skulle 
du virkelig treffe bettet her – 
ha «magemål», bestanden er 
skjør.  Isen går litt senere enn 
Venevatn, Bergtjønn ligger litt 
skyggefullt.

Skal du har ro, og vil komme litt 
vekk fra «travle» stier – ja, da 
anbefales Bergtjønn!

Tekst og foto:  
Terje Christiansen

BERGTJØNN
ETT AV VÅRE VANN
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– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

 35 54 16 27  //  www.elektroteam.net

33 33 57 00



– STØTT VÅRE ANNONSØRER –

www.cchristoffersen.no  -  415 34 700 

ETN Grafisk

etn.no
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Isen har gått, brisen lager små krusninger på vannet, fuglene 
synger for full hals og døgnfluene klekker. Drømmesituasjon for en 
fluefisker!

Vinteren har vært lang og kulda har stoppet all aktivitet for en som 
utøver fluefiske – særlig for de som kun fisker «tørt» – altså hvor 
flueimitasjonen flyter oppå vannflata...

Ja, døgnfluene trigger oss fluefiskere – husker selv hvor jeg var på 
et møte, for en del år siden, på Gulset. Dette var i slutten av mai hvis 
jeg ikke husker feil. Utenfor et av vinduene var det «døgnfluedans» 
parringsrituale. Konsentrasjonen min forsvant som «dugg for solen» 
– mine tanker dreide seg kun om disse skapningene – hvor kom de 
i fra? Hmm, jo da – det var vel kun noen hundre meter til Åletjern, så 
det kan ha vært vinden som har blåst dem derfra. 

Med ett var jeg tilbake på møtet hvor jeg fikk spørsmålet: ...hva 
tenker du Terje? Hva, svarer jeg, og fortsetter – vet dere hva, det er 
døgnfluer på utsiden av vinduene.  Blikkene, og stillheten, jeg fikk 
av de øvrige møtedeltagerne fortalte alt – jeg var på en helt annen 
«planet» enn de øvrige!

Det er vel kanskje slik vi fluefiskere oppleves – noen merkelige 
personer som til og med kan springe, og å hoppe etter, insekter 
langs vann og elver...

På en  
annen  
planet

av Terje C

Døgnfluedans fanger blikket til fluefiskere 

 – da er alt annet på jord uvesentlig...

Bjørkeløvet gir  

beskjed om vår!

Konsentrasjonen er på topp  

– klarer flua å lokke opp ørreten...
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Turen går til Grantjønnhytta. Selv om 
vi begge hadde vært i område mange 
ganger tidligere så var det første gang vi 
skulle leie hytta.  

Været så ut til å smile mot oss og vi var 
på vei oppover mot den trivelige lille 
stua som er omhyllet av fossedur og 
fuglesang. Det føles alltid godt å komme 
seg ut i Guds frie natur. Ekstra trivelig blir 
det når kona, som i mitt tilfelle heter Anne 
Britt, er like glad i naturen som meg selv.

I det vi skal pakke ut av bilen og inn 
i Grantjern hytta åpner slusene seg 
ovenfra, men kun for en stakket stund. Vi 
hadde jo godt håp om at været skulle bli 
bra. Det meldte i alle fall de som steller 
med slikt.

Etter en liten reorganisering av alt utstyret 
som ble lasta inn på hytta tok vi oss en 
tur ut for å sjekke vak og kondisjonen på 

prammen. Det viste seg at den hadde 
tatt imot mye av reinvannet som hadde 
kommet ned de siste dagene. Den så 
svært så dorsk ut der den lå og så vidt 
rugga på seg i kveldsbrisen. Vi tømte 
den for vann og vips så fløt den fint i 
kveldskumringen og dannet en fin silhuett 
mot den etter hvert speilblanke vannflata.

Jeg tok noen kast med fluestanga, men 
vak var mangelvare. Slang også ut ei 
marktugge uten nevneverdig resultat.  
Planen var å gå til Steinbruvann dagen 
etter for å fiske naturligvis, men også for å 
se etter molter. Vi regna med at det var på 
hell med disse saftige bærene, men håpet 
var der.

Som antydet så hadde det kommet mye 
vann ned den siste tiden. Det fikk vi 
virkelig erfare på turen til Steinbruvann. 
Det var så vidt vi kom oss over demningen 
ved Eiangen og bekken bortenfor. Kun 

lange gummistøvler og et realt hopp 
berga oss. Vel oppe ved Steinbruvann 
skulle vi igjen se at nedfall av vann hadde 
vært i overkant den siste tiden. Nå var 
god balansekunst en forutsetning for å 
komme velberga over elveoset ned til 
vannet. Det var så vidt støvlenes høyde 
var tilstrekkelig til å forsere vannmassene, 
men det gikk med et nødskrik. Hva gjør 
man ikke for å nå et spennende vann 
som dette. Område var godt kjent for oss 
begge, men denne vannmengden hadde 
jeg ikke opplevd her oppe før.

Steinbruvann byr på mange fine holmer, 
viker og halvøyer så her finner man lett 
en god plass for både fiske og leirplass. 
Jeg har gode minner fra en spesiell plass 
som var målet for turen. Ved ankomst 
til målet kjente jeg ikke igjen plassen 
på grunn av de store vannmassene, 
men den ble allikevel funnet. Myste litt 
utover vassyta for å speide etter insekter, 

Det er ikke hverdagskost å få med kona på fisketur, heller ikke for under-

tegnede, men denne gangen ser alt ut til å legge seg til rette for at hun blir 

med. Moltetiden er her og det hjalp å lokke med ei molte eller fem.

KVELDSSTEMNING 
VED GRANTJØNN 
OG SAGNOMSUSTE 
STEINBRUVANN

Tekst: Hans-Martin Fahre 
Foto: Anne Britt og Hans Martin Fahre
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men det var ikke mye å se i 
formiddagsbrisen. Vel, da får 
vi prøve oss litt frem. En etter 
en av mer eller mindre bustete 
insekt etterligninger ble forsøk 
uten hell. Plutselig hørte jeg 
et realt plask innerst i ei vik 
bak meg. Det må være en 
god og smellfeit ørret tenkte 
jeg, bråvendte på hælen og 
smøyg meg mot uroligheten 
i vannflaten. Ikke lett å 
kaste ut her, tenkte jeg, men 
rett bortenfor var det et lite 
svaberg som jeg måtte utpå 
for i det hele tatt å nå punktet 
på vannflata som nå var blikk 
stille. Vel ute på fast grunn 
tok jeg et raskt blikk bakover 
og forsikra meg om at det 
var mulig ha god bak sleng, 
men kun i en smal korridor. 
Her gjelder det å styre stanga 

godt.  Det fungerte så nær 
som det viktigste kastet som 
man lett roter til i pur iver.  
Flua havna i toppen på ei 
lita furu. 1-0 til ørreten denne 
gang. 

Etter et par timer med flue-
stanga, ville jeg forsøke annet 
agn. Når det tidvis var lett bris 
tenkte jeg – sorry altså, ihuga 
fluefisker – at sluk var tingen.

En kobber Lilleauren ble 
hekta på. Noen kast i diverse 
retninger og plutselig var det 
noe som laget motstand i den 
andre enden av snøret. Noen 
minutter senere lå det en fin 
ørret på oppunder halvkiloen 
i hoven. Rett før hadde min 
kone sanka noe fine molter. 
Endelig kom godfølelsen som 

gjerne kommer når man får 
høsta noe fra naturen.

Nå skal det bli godt med en 
kopp kaffe og noen gode 
brødskiver, ymter jeg frampå 
for Anne Britt. Hun var ikke 
sein og be og snart var vi 
gode og mette etter noen 
aktive timer. 

Returen ned til Grantjønnhytta 
sto for tur. Vel nede ved hytta, 
rett før skumringa, frista det 
stort med et bad selv om 
vanntemperaturen var maks 
14 grader. Uti bar det for begge 
to. Stemningen ble etter hvert 
magisk etter solnedgang, så vi 
fikk lyst på en kveldstur med 
fotokamera. Bildene forteller 
nok hvordan det gikk.

En herlig avslutning på en 
fredelig og opplevelsesrik 
dag.

Morgenen etter var 
badelysten like stor så uti 
bar det igjen. Friskere måter 
å starte dagen på fins ikke. 
En frokost med kaffe og 
sprøstekte ørretfileter på 
brødskiva nå, så er vi klare for 
nye natur opplevelser. En ny 
vakker sommerdag ble krydra 
med fugleliv, beverplask og 
en andefamilie i en nærmest 
lydløs bevegelse mot nye 
matfat.

Vi gleder oss allerede til nye 
turer til en av GS hyttene!



STYRET 
VERV NAVN TELEFON

Leder Bjørn Erik Eik 35 94 36 28
975 29 696

Nestleder Sten Åge Egeberg 35 52 03 61
992 39 394

Kasserer Harald W. Jenssen 35 53 22 66

Sekretær Per Ivar Eidem 415 41 430

Fiskeutvalg Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Hytteutvalg Robert Bærulfsen 906 52 302

Kultiveringsutvalg Roger Johnsen 35 52 31 52
472 66 369

Laks- og  
sjøørretutvalg

Morten Stensrud 35 59 07 59
911 42 791

Styremedlem Arne Goberg 905 84 455 
35 50 14 05

1. varamedlem Magne Myrvang 907 84 708

2. varamedlem Torodd Moen 35 53 57 32
980 47 905

HYTTEUTVALGET 
HYTTE NAVN TELEFON

Bekkjebukt Harald R. Andersen 35 59 00 06
970 91 140

Blekktjønn Arvid Brønndalen 414 38 622

Gjuvsjå Morten Liaunet 980 63 394

Grantjønn Bjørg Aas 996 36 372

Gunhildsbu Atle Rui Hauge 907 41 418

Horta + pram Døla  
og Stodalstjønn

Geir Elseth 974 64 909

Kristiansbu Ronny Løberg 451 96 090

Lona Bjørn Terje Hansen 35 50 18 82
906 18 868

Røyvann Are Johansen 413 54 099

Sildrevika + prammer  
Fjellvannet

Stian Wighus 906 55 705

Stegaberget Trond Moen 930 48 321

Stengestad / Stall Robert Bærulfsen 
(leder)

906 52 302

Stulsbu Geir Tore Tveten 913 01 887

Svanstul Roger Bakken
(nestleder)

907 57 017

Ørjebu Haakon Syvertsen 911 33 972

Åstadtoppen Bent Bakke
Torgeir Torgersen

918 12 352
917 63 824

Kasserer Lill-Ann Berg 481 64 689

ANDRE LEDERE 
VERV NAVN TELEFON

Arrangment- 
kommité

Helge Bøyesen 941 49 779

Beltebilutvalg Thor Arne Bakken 35 59 04 83
481 17 274

Fiskesport,
redaktør

Kjell E. Høiby 901 21 457

Klekkeri og  
settefiskanlegg

Tor Aschjem 35 59 03 33
975 16 813

Fluegruppa Terje Christiansen 977 61 797

Seniorgruppa Olav Eriksrød 960 42 767

Tilsyn GS-huset Olav Eriksrød 960 42 767

Arbeidsutvalg  
for barn og unge

Magne Myrvang 907 84 708

TRANSPORT TIL HYTTENE 
VERV E-POST TELEFON

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18
952 67 141

Snøskutertransport  
Luksefjell

harald.skyer 
@yahoo.no

35 59 95 45

KONTAKTPERSONER  
I FORENINGEN 
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DUGNADSKORT: 
50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 
100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.



HYTTE DØGN HELG UKEPRIS 
NOV.–APRIL ANMERKNINGER

Blekktjønn 250,- 750,- 1000,-
Grantjønn 250,- 750,- 1000,-
Horta + pram  
Døla og Stodalstjønn 250,- 750,- 1000,-

Kristiansbu 250,- 750,- 1000,-
Lona 250,- 750,- 1000,-
Røyvannet 250,- 750,- 1000,-
Stegaberget 250,- 750,- 1000,-
Stengestad / stall 250,- 750,- 1000,-
Stulsbu 250,- 750,- 1000,-
Svanstul 250,- 750,- 1000,-
Ørjebu 250,- 750,- 1000,-
Sildrevika + prammer  
Fjellvannet 250,- 750,- 1000,- Privat arr. leie, kontakt leder hytteutvalget

Gunnhildsbu Øyfjell 350,- 1 050,- – Påske 4 000,-   Søknadsfrist 20. januar

Åstadtoppen  
m/båt og 6 hk motor 350,- 1 050,- –

Uke 24–34 ukeleie kr 4 000,- Søknadsfrist 10. mai.  
Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00. 
Hytter som ikke er forhåndsbestilt leies ut til ordinær pris  
med ordinær tidsfrist.

Åstadtoppen -  
vinterleie uten båt 310,- 930,- 1 500,- Gjelder fra 1. november til påske.  

Påske 4 000,- (kan deles)  Søknadsfrist 20. januar.

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være 
medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. 
Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag  
kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag. 
Prisene nedenfor gjelder fra mai 2019.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første 
leidag kl. 09:00. Hverdager må leier være ute av hytta  
kl. 14:00 siste leiedag. Hyttene på Hardangervidda og 
Åstadtoppen leies ut i hele uker i sommersesongen. 
Søknadsfrist er 10. mai. Hyttene i Skien (Sauheradfjella) har 
spesialordning med vinterpris fra november til og med april. 

Da betaler du maks kr 1000,- for inntil en hel uke, og  
samme pris for hele påska fra fredag før påske til 
2. påskedag. Søknadsfrist for leie av hytte i skolenes 
vinterferie eller påske er 20. januar. Etter denne datoen  
er det fritt fram å reservere hytte til disse feriene,  
uavhengig av vanlige bestillingsregler.
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HARDANGERVIDDA  (DISPONERES BARE OM SOMMEREN FRA UKE 26 – FRA 26.06. T.O.M. 18.08.

Bekkjebukt Ukesleie 4 500,- Søknadsfrist 10. mai.

Gjuvsjå Ukesleie 4 500,- Søknadsfrist 10. mai.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

MEDLEMSKONTINGENTER: HVORDAN BLI MEDLEM I GS

A-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 520,-

B-medlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 200,-

Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 120,-

Pensjonist (fra 67 år) . . . . . . . . . . .kr 260,-

Familie (Ektepar/samboere  
og familie under 20 år) . . . . . . . . .kr 730,-

PRAMUTLEIE i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 60,- /døgn og kr 120,- /helg. Pramutleie følger hele dager, fra Jakt & 
Fjellsports åpningstid, med innlevering på kvelden. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no 
og velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg 
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid 
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget 
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).

På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen 
bankterminal, så det er det raskeste.

Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 250,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 100,- pr. døgn.

Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 400,- pr. helg.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 150,- pr. døgn.

Junior  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 75,- pr. helg.
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kr. 25,- pr. døgn.

PRISER IKKE-MEDLEMMER  
(GJESTEMEDLEMMER): 

ANDRE OPPLYSNINGER:

UTLEIEPRISER OG 
MEDLEMSKONTINGENTER
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Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du 
dugnads kort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du 
bestille 8 dager før. Se sida foran om søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og 
sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Vi ber om at alle som har 
tilgang til internett sjekker 
ledige hytter før bestilling. 
Gå inn på hjemmesida vår, 
www.grenland-sportsfiskere.no 
og klikk på hyttebooking. Da får 
du oversikt over ledige hytter.

Bookingtelefon for leie av hytter 
og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering  
skjer i butikkens åpningstid mellom  
kl 09.00–17.00 (lørdag kl 10.00–
15.00). Vi har egen betalings-
terminal i butikken, og oppfordrer 
alle som har mulighet for det å 
betale med kort.
Utenom åpningstid kan nøkler 
leveres postkassa i døra på 
butikken

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger 
en eller flere prammer med hver 
hytte, leier vi ut prammer i tre vann: 
Dølatjønn, Stodalstjønn og tre 
prammer i Fjellvannet. 

Det er godt å vite at utleie av 
nøkler fortsatt er i gode hender, og 
fungerer til alles tifredshet.

HUSET VÅRT
Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret 
i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre 
ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. 
Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767 
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140 
Toralf Hauge, tlf 411 84 357 
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

LEIE GS-HUSET?

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, 
dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. 
Det gjelder BLÅ nøkkel for Bustul, Åslivann og Lona, 
mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, 
Horta og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele 
Valebø og Svanstul.

Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL 
nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og 
forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemme 
med oppgitte farger.

KJØRENØKLER

NØKLER TIL 
HYTTER OG BÅTER
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HYTTEINFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et 
informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme 
opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no.

10. mai er søknadsfristen på 
Hardangervidda og Åstadtoppen i 
Bamble til sommeren. 

Du finner søknadsskjema under 
«Hyttesøknad» på hjemmesida 
vår. Se under utleiepriser m.v. for 
nærmere opplysninger. 

Korona-sitasjonen 
Du kan bare søke på vanlig måte, 
så satser vi på vanlig utleie som i 
fjor. 

Egen båt på Åstadtoppen?
Dersom noen ønsker å ha med 
egen båt på Åstadtoppen, så har 
vi mulighet for at de kan disponere 
vår båtplass uten tillegg i pris. Gi 
beskjed på søknadsskjema.

Finn Sigurdsen

HUSK 10. MAI!
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MER OM FALKUMELVA

«Fiskesport» retter en stor takk til 
Thorbjørn Wahlstrøm for retten til å 
bruke bilder og utdrag fra hans flotte 
bok «Gulset – fra grend til bydel».

Finn Sigurdsen fortalte 
i et tidligere nummer av 
Fiskesport om guttedagene 
ved Falkmelva. Da vi både 
er slektninger og var naboer 
i Fløterbakken, så har vi 
mange felles opplevelser fra 
guttedagene. 

Finn var yngstemann i gutte-
gjengen, og som han sier i 
dag : «Det var ikke bestandig 
jeg fikk være med de «store 
guttene»  Da de bygde hus 
på Kleiva, forsvant også 
kontakten Jeg fikk derfor lyst 
til å prøve å fortelle om noe 
av det Finn ikke fikk være med 
på... Innen jeg fikk klora noe 

ned på papiret, kom Thorbjørn 
Wahlstrøms flotte bok om 
Gulset. Der har han skrevet 
om fiske i Falkumelva. Da jeg 
har vært en av informantene 
i den delen av boka, fikk jeg 
lov av Thorbjørn å gjengi det i 
Fiskesport.  Tusen takk for det. 
Det er vel ikke alle leserne av 
Fiskesport som har lest boka, 

så vi sakser noe av det han har 
skrevet om Falkumelva. Har du 
ikke boka så løp og kjøp. Her 
er det mye interessant for den 
som liker lokalhistorie.

Jeg gjengir noe av det 
Thorbjørn har skrevet om elva 
vår.

Einar Doksrød var født i 
1920 og vokste opp på 
Strømdal med kort vei ned 
til tømmerklubbene i elva 

som på den tid var svært fiskerik. Her 
levde flere fiskeslag som hadde rikelig 
tilgang til mat under tømmersoppene 
som lå langs elvekanten. Her på 
«klubbene» som det også blei kalt, lå 
guttungene på magen og «glofiska». 

Med nesetippen og hårluggen i vannet 
lå de og fulgte fisken i det klare vannet. 
Her svømte ål, tryte, karuss, gjedde, 
sik, ørret og laks. Einar var ikke gamle 
krabaten da han hadde et inderlig ønske 
om å få være med de større guttene til 
elva for å fiske. Men som så mange andre 
fikk også han beskjed om at han først 
måtte kunne svømme. Sommeren 1926, 
han hadde ennå ikke fylt syv år, besto 
han svømmeprøven og var klar for elva 
med snøre og meitemark Det er neppe 
noen som har tatt mer fisk i Falkumelva 
enn Einar Doksrød. Nå var det ikke bare 
Doksrød som benytta dette området 
til fiske. Gjennom alle tider har elva 

gitt mat og spenning til mange. Edvard 
Gjermundsen og Ivar Abrahamsen er 
nok blant de som har dradd den største 
fangsten. Torbjørn Lønnerød husker godt 
da bestefaren Edvard kom hjem med ei 
gjedde på 12 kilo «Det var utrulig mye 
mat i det beistet» minnes han. Bestemor 
Mary var ei dyktig dame som utnytta 
fangsten maksimalt» minnes han. Dette 
var under krigen, da mat i slike mengder 
var kjærkomment.

Vi kjenner ikke vekta på den største 
gjedda som er tatt i Falkumelva, men 
rekordgjedda til Abrahamsen og 
Gjermundsen blei tangert på midten av 
1950-tallet da Per Sigurdsen var ute og 
rodde en maidag, og han oppdaga et 
digert eksemplar i sivet. Han rodde til 
lands og løp hjem hvor han fant familiens 
salonggevær. Med et par patroner i 
lomma og et godt grep om geværet, gikk 
han ombord i prammen og skåta forsiktig 
mot stedet der gjedda fremdeles sto. 
Han tok godt sikte på hodet til fisken, og 
trakk av. Med et veldig plask kasta uhyret 
seg mot elvebredden. Per hoppa ut av 

prammen, og fikk kjørt salonggeværløpet 
mellom gjellene til fisken og skjøvet den 
på land.

Da han omsider fikk veid fangsten, viste 
vekta 12 kilo.

Sikfiske
Sikfiske var, tilbake i tid, en viktig rettighet 
for grunneierne, og en matressurs som 
blei godt tatt vare på. Sik er en fisk i 
laksefamilien, som om høsten går opp 
i elvene for å gyte. Gytetiden varierer 
fra vassdrag til vassdrag. I Falkumelva 
var «bededagen» rette tidspunktet for 
starten av dette fisket. Nå har datoen for 
«bededagen» variert gjennom tidene, 
men fra 1951 har denne dagen i Norge 
vært siste søndagen i oktober. Det 
var denne dagen kameratene Ronald 
Knutsen, Torodd Moen og Dag Doksrød 
ventet på hver høst. Da kunne de strekke 
garna over stryka og begynne fangsten. 
Og fisk fikk de, ofte fine fangster også. 
Rekorden etter at garnet hadde stått ute 
en times tid, er 60 stykker, flere på rundt 
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halvkiloen (norgesrekorden 
for sportsfiske av sik er 4,15 
kilo). De beste fiskestedene 
var fra Ringhus og oppover 
hvor det var flere perfekte 
stryk for denne fangsmetoden. 
Fangsten tok guttene med seg 
hjem hvor den som regel ble 
malt til «sikkaker»

Da Falkumelva blei registrert 
som lakseførende vassdrag, 
blei det forbudt å drive 
garnfiske etter sik her.

Åletåting
Blant de mange fiskeslagene 
som ha tilhold i denne elva, 
var kanskje ålen den mest 
ettertraktede, i alle fall i 
perioder. Ålen var tallrik 
her hvor den hadde rikelig 
tilgang på mat. Mange gjorde 

gode fangster, som også ga 
litt inntekter. En gammel og 
spesiell fangstmetode som 
ble benyttet ble kalt tåting. 
Rundt 20. august satte ålen 
seg i bevegelse og trekte i 
store mengder ut elva. Da var 
ungguttene Ronald Knutsen 
og Dag Doksrød klare med 
sin spesielle fiskeredskap 
«åletåta».

Tåtefisket foregikk midt i elva, 
i mørket, og ikke måne på 
himmelen. Da kunne det bli 
bra fangst som foregikk ved 
at de på en ca. halvannen 
meter lang sterk sytråd ved 
hjelp av ei nål, tredde innpå 
meitemarker. Så slapp de 
tråden med markene ned 
i vannet og venta på at 
ålen skulle «tåte» seg fast 
på agnet. Det var et veldig 

spennende fiske, og noe 
av spenningen var om ålen 
hadde sugd seg tilstrekkelig 
fast til at den ble med opp i 
prammen Dette fiskeredskapet 
hadde ingen kroker som 
kunne huke byttet. Metoden 
gikk ganske enkelt ut på at 
ålen sugde seg fast og ble 
med opp i prammen. Ronald 
og Dag tjente av og til noen 
kroner på denne hobbyen. 
Ål var en populær fisk blant 
mange Vestfoldingen Håvard 
Abrahamsen, som dreiv med 
hester og leide stall på Mæla, 
var fast avtager. 15 kroner 
kiloen fikk de, og det var en 
bra pris for et par unggutter 
som først og fremst var drevet 
av spenningen med dette 
fisket. Men en dag forlangte 
Abrahamsen at ålen skulle 
leveres flådd. Da blei det 
slutt med leveringen til denne 
karen. De beholdt fangsten 
selv, og fikk blant annet røkt 
en del hos slakter Lassen 
som tok ål som betaling for 
røykinga. Det blei sagt at i 
perioder var det så mye ål på 
vei ut vassdraget at turbinene 
på kraftstasjonene i Skien 
tettet seg med ål.

Det var i perioder mange som 
dreiv ålefiske i Falkumelva. 
To gutter fra Strømdal var 
blant disse. En natt hadde de 
gjort en bra fangst hva antall 
gjaldt, men størrelsen var av 
det slaget at det ikke var noe 
salgsvare for guttene. De fant 
ut at de måtte stoppe dette 
fiske etter små-ålen, men var 
ikke sikre på hva de skulle 
gjøre med fangsten som lå der 
og sprellet i en striesekk. 

Det var da de blei enige om 
en ganske spesiell form for 
utsetting. Med striesekken 
på sykkelens bagasjebrett, 
tråkket de inn til Ibsenparken. 
Her tømte de hele fangsten i 
fontena, og tråkket det de var 
karer om hjem til Strømdal. 
Denne hemmelige tildragelsen 
fortalte de ikke til noen. 
Men de nye innbyggerne i 
fontena kom snart til å hindre 
gjennomstrømmingen av 
vannet, og det ble nødvendig 
for kommunens rørleggere 
å rykke ut for å rydde opp. 
Mange år senere, kom en av 
guttene bak åleutsettingen, 
under en samtale med en 
av kommunens rørleggere, 
inn på ålefiske. Da kunne 
rørleggeren fortelle om 
jobben han hadde hatt for 
lenge siden med å tømme 
fontena i Ibsenparken for ål. 
Rørleggeren hadde jo hørt 
at ålen kunne ta seg fram 
over land i nattedoggen, men 
å komme opp Ibsensgate 
på asfalt, hadde han aldri 
hørt. «Rare greier» var 
strømdalguttens knappe 
kommentar.

Thorbjørn Wahlstrøm / 
Dag doksrød

Per Sigurdsen avliver storgjedda 
med et velrettet skudd fra 
salonggeværet.

Åletåting

Den beste fiskeplassen i Falkum-
elva var ved Goberg Lense.  
(Bilde lånt av Løvenskiold 
Fossums bildearkiv)
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Arild har mange gamle tre -wobblere. Dette er et knippe 
av det han har samlet gjennom mange år.

En gjeddefisker 
ser seg tilbake.

For noen uker siden fikk jeg en hyggelig telefon fra Dag Doksrød. 
Han hadde snakket med Thorbjørn Wahlstrøm og vi ble enige 
om å lage en sak om Falkumelva. Wahlstrøm er forfatter og har 
gitt ut mye lokalhistorie – nå sist en fantastisk bok om Gulset og 
områdene som sokner til bydelen. 

Boken er et eventyr å lese, særlig for oss som har bodd mange år 
i Skien. Særlig er historiene om Falkumelva og områdene rundt, 
spennende for meg som vokste opp en liten kilometer unna. Dag 
hadde noen enestående bilder fra gjeddefisket etter krigen, og 
det fikk meg til å tenke tilbake på alle de turene jeg fartet opp og 
ned både Skotfosselva og Falkumelva. All fisken vi fikk og alle 
historiene det ble av disse opplevelsene.

Tekst/foto/redigering: 
Kjell E. Høiby
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Det er mange år siden jeg fisket bevisst 
etter gjedde. Ørretfiske tok tidlig så 
stor plass at akkurat den sporten måtte 
vike. Særlig etter at jeg fikk lappen og 
disponerte egen bil. Da gikk turene 
oftest mot Luksefjell og de vanna GS så 
glimrende har kultivert i mange år. Men 
minnene fra Bakkestranda, og oppover 
begge elvene herfra er mange. Mange 
av mine beste venner vokste opp på 
Bakken og det var naturlig at flere hadde 
båt. Det var alltid en som hadde en pram 
eller båt på elva. Selv kjøpte jeg en diger 
plattgatter på 19 fot med en 15 hesters 
Mariner bakpå hekken. I perioder fungerte 
den mest som en flytende hytte for hele 
gjengen, og de som har kjent meg i 
mange år husker den doningen på godt 
og vondt. 

Som de fleste fra området fisket vi gjedde 
både seint og tidlig. Om våren var vi tidlig 
i gang, og ofte lå det is i kantene der 
vi dorget rundt etter gjedda. Vi var nok 
breiale og litt røffe mot nykommere som 
var ute i samme ærende. «Gjedder under 
7 kilo teller ikke», pleide vi å si. Du måtte 
liksom bryte den grensen for å kunne 
kalle deg gjeddefisker. De på 4–5 kilo var 
som yngel å regne. Selv om vi nok var i 
overkant selvsikre, hadde vi gode meritter 
alle sammen. Vi visste hvor gjeddene sto 
og hadde mange måter å lure dem på. En 
vårdag i 1986 smalt det på en velvoksen 
hunn-gjedde i Polly-bukta, rett nedenfor 
den gamle fabrikken. På den tiden gikk 
mye avfall rett i elva. Noen påstod at det 
smakte peanøtter av siken i området. 
Og sik var det mye av her. Og det visste 
mange gjeddebeist svært godt, for dette 
har alltid vært en god fiskeplass. Det var 
faktisk et av de beste områdene å fiske 
på så langt nede, mot byen. Den gjedda 
turet rundt med snøret mitt i nesten 20 
minutter før jeg satte kleppen i den. Båten 
hadde drevet mot Bukkholmen og gikk 

akkurat klar da jeg heiv beistet over ripa. 
Vekten min gikk bare til 10 kilo, så vi dro 
ned til kompisen min som den gang var 
kokke -lærling på Høyers Hotell. Der viste 
vekten drøye 12 kilo. Det var 5 kilo over 
«minstemålet». 

Men vi var mange som fikk store gjedder. 
En av mine venner tangerte min rekord i 
«Skredderbekken».

Jeg husker også at vi så mange digre 
beist. Ofte, om våren, lå gjeddene synlig 
inne på grunnene. Særlig oppover i 
Falkumelva så vi mange store. Vannet 
kunne være helt klart i perioder, og hvis 
man lå helt stille med båt eller pram, 
kunne man være heldig å se digre hunn 
– gjedder med beilere svømmende under 
buken. Hann -gjeddene blir som kjent ikke 
i nærheten av størrelsen på hunnene.

Et spørsmål som stadig melder seg 
er: Hvor stor gjedde er det tatt i dette 
vassdraget? For det har unektelig blitt tatt 
mange store eksemplarer av arten opp 
gjennom årene. Mange av dem har jeg 
sett med egne øyne, men dette er fra en 
tid da ingen hadde mobiltelefoner med 
kamera. De fleste hadde kamera med 
film, og det lå oftest hemme. Dessverre! 
Like fullt er det spennende å undersøke 
saken, og en god venn av meg burde vite 
noe om dette.

Arild Normann Larsen er gammel ihuga 
gjeddefisker. Vi har ofte ligget ripe mot 
ripe ute i elva og diskutert taktikk og farge 
på wobblere. Og Arild har tatt mange 
store gjedder i hele dette vassdraget 
gjennom mange titalls år.  

>>>

I bua til Arild er det mange 
samleobjekter og rariteter. De 

gamle wobblerne er minner fra et 
tradisjonsrikt fiske i nærområdet.
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>>> 

Han bor praktisk talt nede på 
Bakkestranda med sin kone Magny. 
Båten ligger klar til bruk fra mai og til 
langt ut på høsten. 

Jeg blir bedt inn i «Furte-bua» hans og 
praten går om løst og fast. Gjeddefisket 
og tradisjonene rundt dette er noe vi 
begge kan mye om. Men Arild er eldre 
enn meg og har langt flere år bak seg 
som fisker. Inne i bua hans er det flere 
hyllemeter med sluker og sneller. Men det 
som fatter min største interesse er hans 
samling med gamle wobblere. Mange er 
fra rett etter krigen og noen er fra femti 
og sekstitallet. De eldste er håndlaget, 
av tre, og lakkert etter egen fantasi. Dette 
vitner om en gammel tradisjon og at den 
slags redskap er forgjengerne til nåtidens 
«Rappala-serier». Wobblere med eller 
uten ledd, lyse, mørke eller skrikende 
røde er en gjeddefiskers beste venn. Nå 
skal det sies at gjedda er en glupsk jeger, 
den spiser det meste på opptil halvparten 
av egen størrelse. Skadet bytte står  
høyt oppe på ønskelisten, så før i tiden 
ble det ofte brukt levende fisk der man 
festet en treblekrok rett under ryggfinnen 
og en lenger bak. Noen brukte tre slike 
kroker, gjerne festet til en abbor eller 
sik. Resten sier seg selv. I dag er dette 
ansett som dyreplageri eller brudd på 
«dyrevelferdsloven». Kanskje er det like 
greit.

Arild forteller at han selv har tatt flere 
gjedder over ti kilo. En veide godt over 
tolv. Noen ble aldri veid i det hele tatt, 
av naturlige årsaker. Han finner frem et 
gammelt bilde som taler for seg selv. Der 
ligger en av hans største beist på plenen 
foran labradoren «Ranja». Hvis man vet 
hvor stor en labrador er, så kan en lett 
forstå at «smågjedder under syv kilo» 
sjelden blir husket. Her er man i en helt 
annen liga. 

Vi snakker og mimrer lenge om 
dette temaet. Begge husker godt 
Terje Gulliksen og hans onkel Karl 
Rikard Johansen. Begge durkdrevne 
gjeddefiskere. Når jeg ringer Terje, 
forteller han at onkelen hans i perioder 
var bosatt i en gammel fiskeskøyte som 
lenge lå der «Victoria» har sin faste plass i 
Hjellen. Hans venner bestod av en broket 
gjeng med tørste karer. «Lille Kjell», 
«Blondie» og «Korken» var fast besetning 
ved landligge, og akkurat da ble det fisket 
relativt lite gjedde. Men i perioder var han 
en snill og oppofrende kar som tok Terje 
mye med på fisketur. Alle mennesker har 
en historie, og selv om Karl Rickards liv 
var preget av vanskeligheter, skal ikke 
det overskygge at han var dreven med 
fiskestanga. Terje kan bekrefte det vi 
mente å ha hørt – at han tok en gjedde 

fra båten han bodde i da denne ble flyttet 
til nedsiden av Skien Brannstasjon, ved 
Myren. Den veide 14,7 kilo og er så langt 
den største vi har sett på land i dette 
området.

I Grenland Sportsfiskere har vi mange 
godt voksne fiskere. Selv om mange er 
svorene ørretfiskere så vet jeg at flere 
har vokst opp i området og kjenner hele 
elvedeltaet godt. 

Hvis noen har en god historie om 
gjeddefiske i dette området, så vil vi 
gjerne høre fra dere. Og hvis noen har 
bilder av en større gjedde så vil vi gjerne 
dele dette med leserne våre. 

Kjell E. Høiby

Det store gjeddebeistet foran den fullvoksne Labradoren Ranja.

En gjeddesaks som ble funnet ved et vann i nærheten. Denne typen redskap er så langt vi vet 
forbudt å bruke. Loven har hatt store, lokale forskjeller.

Tekst/foto/redigering: 
Kjell E. Høiby
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I min  
ungdom

I min ungdom bodde en kamerat av meg i Farbukta. 
Og, de hadde pram i Farelva. Det åpnet for “en ny 
verden” for meg!

Vi fikk tilgang til fiske i Farelva, og tok noen ro-turer 
oppover Falkumelva også. I hovedsak fisket vi etter 
gjedde – og, jeg husker spesielt en tur i mai 1978, 
når fruktrærne  blomstret,  da var det et fantastisk 
gjeddefiske i Falkumelva.

Den ettermiddagen dro vi opp 21 kg gjedde på 
samme turen –  og, jeg fikk den største gjedda 
noen gang på 8,25 kg! Da vi var tilbake i Farbukta 
syklet jeg inn til TA og fikk registrert den i TABU-
konkurransen (avisa TA og ABU).

Da var jeg stolt!

Tekst: Terje Christiansen 
Foto: TA
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TANKER RUNDT 
GJEDDEFISKE.
Jeg har fisket gjedde, litt av og på, i snart 15 år.  
Jeg foretrekker tidlig vår, etter at isen har gått,  
og sent høstfiske før isen kommer.
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Det hele startet med en hyttetur 
til Ørje (grensa mellom Norge 
og Sverige) da jeg var 12 år. Jeg 
skulle ut og fiske litt for meg selv 
og endte opp med å få en gjedde 
på 4,7 kg. Dette var en kamp som 
satte sine spor i mitt minne. Jeg 
visste verken hva en gjedde var 
eller hvordan den så ut før denne 
tid, og det var helt tilfeldig. Som 
en spinkel, liten 14-åring og 
dra opp noe som så ut som en 
krokodille i mine øyne, var helt 
rått. I tillegg var jeg i en bitteliten 
kano, og dette har da satt fyr på 
min jakt etter den spennende 
gjedda.

Jeg har drevet for det meste 
med Jerkbait-fiske, inspirert 
av den kjente svenske filmen 
”Gjeddefeber”, men bruker også 
endel softbaits, litt avhengig av 
om jeg står på land, i kano eller 
har mulighet til å stå i en båt.

Mitt absolutte favorittvann er vårt 
snart gjengrodde Børsesjø i skien. 
Å sette ut fra brua og padle seg 
gjennom elva, som føles som 
man er i reneste Amazonas, og 
ut til vannet – har nærmest blitt 
et rituale når gjeddesesongen er 
i gang. Inni denne elva plasker 
det i øst og vest mens man padler 
gjennom. Når vannet åpner seg, 
spesielt tidlig på våren rett etter 
at isen har gått, ser man ofte fullt 
av liv mens gjedda leker seg inne 
på grunna, i vikene. Det er magisk 
for meg. Da starter jeg gjerne lett 
med å kaste litt overflate-frosk 
helt inne mot land, og går over 
til flytende jerkbaits etterhvert 
når fiskehånda er varm. (Det er 
forøvrig kun lov å fiske i Børsesjø 
de første 14 dagene etter isen har 
gått på våren og etter juli).

Et annet spennende sted jeg liker 
å fiske, er Falkumelva. Her har det 
blitt tatt noen beist opp gjennom 
tiden, og jeg har min pers her, som 
dessverre ikke er større en 7,8 kg.

Jeg har også fisket en god del 
i Lauvsjø i Siljan, mest fordi det 
er et lite vann og ligger ganske 
isolert. Det later liksom til at man 
er lengre vekk enn det som er 
tilfelle. Her har jeg fått mange 
smågjedder, ofte på 2–4 kg. 
Nabovannet Laksjø, har også 
rykte på seg for å huse noen 
solide gjedder. (husk å løse evnt 
fiskekort for disse vannene).

Jeg liker å fiske gjedde fordi 
den er for meg den ultimate 
predatoren vi har i våre ferskvann. 
Den ser fryktinngytende ut og kan 
nå absurde størrelser. For meg er 
dette den ultimate sportsfisken 
selv om den er mislikt av mange 
og kan ødelegge mye dersom den 
kommer seg til steder der den ikke 
burde være.

Jeg fisker selvsagt ikke kun 
gjedde. Jeg er også en ihuga 
ørretfisker. Fisket etter ørret 
og interessen for fjellturer har 
blitt større og større, mye p.g.a. 
tilgangen på flotte vann gjennom 
GS. De flotte hyttene de har å 
tilby er helt enestående. Jeg har 
også en ivrig fiskefamilie med mye 
kunnskap som jeg reiser med.

Det er ganske stor forskjell på 
ørretfiske og gjeddefiske, men jeg 
får uansett det samme adrenalinet 
i kroppen når det hugger.  
Og jeg kan ofte bli mer gira av 
en 0,8–1 kilos ørret enn jeg kan 
bli av en gjedde på 4 kg. Ørreten 
er også en grådig fisk og den 
kan virkelig by på kamp selv om 
den vanligvis er mye mindre. Jeg 
har for det meste fisket ørret i 
Luksefjellvanna, men suget på å 
ta seg til vann som huser enda 
større ørret vokser seg større og 
større.

Tekst og foto:  
Thomas Eik Rindal
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Sjøfisketuren til Langøya i 1986.  
Her fikk Alice førsteplass i damekonkurransen.

Kai Fosstvedt overrekker Lie Sports gavepremie til Alice Knutsen i 1982.

Gamle medlemmer  
i GS fører arven videre.
I disse dager ligger det en mørk skygge av usikkerhet over 
Norge. Det har vært slik i over et år, og vi har enda et stykke 
veg å gå før vi med sikkerhet kan si at koronakrisen er over. 
Som organisasjon blir Grenland Sportsfiskere også berørt 
av dette. Møter blir avlyst og en del tradisjoner får vente til 
det igjen er sikkert å være sosial – på gamlemåten.

Tekst/foto/redigering:  
Kjell E. Høiby

Men selv om det kanskje ikke skjer så mye akkurat nå, så har det 
skjedd ufattelig mye i foreningen, gjennom mange år. Da er det 
hyggelig å grave litt i gamle historier, hente frem minnene og dele 
dem med medlemmene våre.

Terje Tollnes og jeg vokste opp sammen og tilbragte svært mye tid nede 
ved Bakkestranda og oppover Falkumelva. Vi er begge 65-modeller og 
begge var nesten besatt av å fiske. Jeg ringte Terje og spurte han om 
han hadde noen historier å dele. Vi avtalte tid og kaffekoppen stod klar 
da jeg kom inn døra hans oppe på Sem-gården i Gjerpensdalen.

-Kan du huske besteforeldrene mine? Du vet, «Barberer`n på Borgestad» 
ble jo bestefar ofte kalt, selv om navnet hans var Leif Kristiansen.  
Min bestemor het Alice, og de var begge svært ivrige sportsfiskere og 
medlemmer av GS, forteller Terje. De hadde hytte i Flåbygd og vi hadde 
mange turer dit da jeg var guttunge. Vi fisket veldig mye i området 
rundt Hogga Sluser, der kanalbåtene må gjennom når de skal videre 
oppover i Telemark. En annen ting jeg husker veldig godt, er fiskestien 
på Modammen. Jeg fikk alltid være med dit. Det var en av årets største 
begivenheter for oss alle. Et fantastisk arrangement og en tradisjon som 
ikke bare jeg, men mange andre har satt pris på. Når jeg tenker tilbake 
så var de turene reine julekvelden i en guttepjokks liv. Jeg var med til 
Langøya også, og særlig bestemor var ivrig etter å hanke i land en av 
premiene der. GS har gjort mye bra og selv om jeg ikke lenger fisker så 
ofte, så har disse minnene brent seg fast.
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Leif og Alice Kristiansen hadde utallige premier og pokaler.  
Alle for sin innsats som sportsfiskere.

Sørven ble nøye målt og veid før gyldig 
dokumentasjon ble sendt til de rette instanser.

En stolt innehaver av Norgesrekorden. Diplomet levner ingen tvil om 
hvem som er den nye kongen.

 Men du fisket mye etter gjedde også, husker jeg.  
Fikk du noen store? 

- Jada, det ble jo noen. Det var jo et eldorado rundt Bakken. Det var 
flotte områder for gjeddefiske hele veien der, vet du. Og jeg brøt jo 
selvsagt «minstemålet» på 6–7 kilo flere ganger. Men det gjorde så 
mange av oss på den tiden. Det skulle nesten bare mangle, siden vi 
fisket fra skoleslutt til leggetid hver dag. 

Og om høsten fisket vi ål, husker jeg. Ute på tømmermossene, eller 
«klubbene» som noen også kalte dem. Seine høstkvelder med time 
etter time, liggende ute på tøm`ra. Det var også noen eldre karer 
som kjøpte ål av oss. Vi fikk vel en 4–5 kroner for de største, og det 
var gode penger på den tida. Og gamle Karlsen hadde røykovn i 
hagen. Det var mange som smakte ål for første gang, røkt på einer i 
hagen hans, humrer Terje.

 Du tok en norgesrekord en gang?

- Jada, jeg fisket etter sørv borte i Skredder-
bekken. Det var en gammel brygge der, på den 
siden som vender mot Grane-banen. Etter en 
god stund beit det på en skikkelig feit sørv, blank 
og fin. Jeg hadde jo fått hundrevis av dem opp 
gjennom årene, så jeg forstod fort at denne var 
uvanlig stor. Og jeg skjønte at jeg hadde helt 
rett da jeg ble fortalt at dette var den største 
sørven tatt med håndredskap noensinne. Det 
ble en notis i lokalpressen der jeg poserte med 
fangsten. Seinere fikk jeg diplomet som viste 
at jeg hadde norgesrekorden. Det var en stor 
opplevelse for en liten pøbel fra Bakken, kan du 
skjønne.

Terje viser meg mange bilder av både Kristian 
og Alice. Jeg får se pokalsamlingen de fikk etter 
en rekke fiskekonkurranser i regi av Porsgrunn 
Jeger og Fiskeforening. Det finnes mange flere 
pokaler, men et arveoppgjør førte til at nettopp 
disse havnet hjemme hos Terje. De hadde en fot 
i flere leire og mange eldre vil nok huske dem 
som flotte representanter for sportsfiskerne i 
Grenland.
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Evig optimist

Det er ikke 
utstyret det 
kommer an på
Tekst og bilder: Nils Fredrik Foss

Min kone hevder fra tid til annen at det ikke er utstyret 
det kommer an på.  Det er en kommentar jeg synes det 
er litt vanskelig å bli komfortabel med.  Det finnes vel noe 
trøstende der, samtidig som det også har iboende en slags 
forventning.  Eller en form for føring eller krav.
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Ta for eksempel fluefisking. 
Hun mener jo da at det er 
unødvendig å ha kostbart 
fiskeutstyr for å få fisk. Eller 
så har hun kanskje funnet ut 
at jeg faktisk har et ganske 
dyrt fiskeutstyr, og mener at 
det ikke hjelper stort. Jeg blir 
alltid litt usikker. Og hvordan 
skulle hun egentlig ha funnet 
ut at jeg har et ganske dyrt 
fiskeutstyr? Det er ikke noe 
jeg har fortalt henne i hvert 
fall. Snarere tvert imot. 

Dersom jeg skulle falle fra, 
og min kone bestemte seg 
for å selge fiskeutstyret mitt, 
så tenker jeg at det ville vært 
skrekkelig om hun solgte 
det for det jeg hadde sagt 
jeg hadde betalt for det. Da 
ville hun gått glipp av en god 
del penger, for å si det slik. 
For på mitt flueutstyr står 
det navn som Sage, Hardy, 
Orvis og Loop. Og det er kun 
toppmodellene som gjelder.

Ikke fordi jeg er en jålebukk, 
tror jeg da, men fordi jeg 
ikke kan fri meg helt fra 
den lille, ekle tvilen om at 
forskjellen mellom lykke og 
nederlag av og til bestemmes 
av marginaler. De ørsmå 
detaljene hvor utstyret faktisk 
kan utgjøre en forskjell. Og 
når det likevel ikke går veien, 
selv om det står Orvis på 
stanga, da har jeg ingenting å 
skylde på. Da er det mannen 
som feiler. Da kan jeg ta det 
fulle og hele ansvar selv. Og 
det er noe fint ved det. Noe 
karslig. Så det er derfor jeg 
kjøper dyrt utstyr. For å kunne 
ta ansvar. Jepp, det er slik det 
henger sammen. 

Men det å komme hjem til 
fruen med en kvittering hvor 
det står 7 flis for en fluestang 
er fullstendig uaktuelt. I fjor 
vasket vi opp for hånd i 3 
måneder fordi jeg syntes det 
var unødvendig å kjøpe ny 
oppvaskmaskin. Jeg kunne 
jo reparere den vi hadde. Det 
viste seg at det var en helt gal 
antakelse. Men jeg skal ha 
for forsøket. Det hadde vært 
gunstig om det stod slikt som 
«life-time guarantee whatever 
reason» på oppvaskmaskiner 
også. Men da hadde de vel 
vært uforholdsmessig dyre. 

Så når jeg kjøper en dyr 
fluestang, gjerne hos 
en av de mer ærverdige 
fluefiskesjapper på Østlandet, 
da kjøper jeg også alltid et 
fluesnøre. Gud bedre, de 
er dyre de også, men som 
regel holder jeg meg under 
tusenlappen. Og så passer jeg 
på å få en egen kvittering på 
fluesnøret. Jeg ber om at den 
skrives for hånd, og at det skal 
forkortes til «Flue s.» Og det 
er denne kvitteringen jeg viser 
min kone. «Her er kvitteringa 
for fluestanga jeg kjøpte» sier 
jeg. Og nesten uten unntak 
får jeg en skyllebøtte. «Det 
må da være mulig å få fisk 
på en fluestang uten at den 
skal koste 900 kroner?» 
«Hvor mange flustenger 
har du nå, egentlig»? «Vel», 
sier jeg, «slikt er dyrt. Den 
er håndlaget i England, må 
vite». Og så kommer jeg som 
regel unna med det. Kona mi 
pleier nemlig å kjøpe en ost 
som heter «Stilton». Den er 
også håndlaget i England, og 
ganske dyr. Jeg passer på å 
nevne det fra tid til annen.

Nok om det.

Jeg har i mange år jobbet 
i et internasjonalt firma, og 
derigjennom blitt kjent med 
noen danske kollegaer. For 
noen år siden startet vi en 
tradisjon hvor jeg hvert år tok 
disse med på tur i den norske 
villmarken. Det startet litt 
forsiktig, med turistforening-
hytter og slikt, men etter 
hvert avanserte vi til telt og 
lavvu. Dette satte de stor pris 
på, og det er lite som skal 
til for å gjøre Københavnere 
begeistret når det kommer 
til norsk natur. Jeg vet ikke 
hvor mange bilder de har 
av avgnagde bevertrær og 
elglort, men at det er en 
anselig samling er det ikke 
tvil om.

Så var det ett år hvor han 
ene syntes at de burde prøve 
å fiske litt under turen. De 
hadde aldri fisket i ferskvann, 
men mente på at det skulle 
være fint å kunne spise litt 
selvfanget sushi. Og laks var 
det vel nok av i Norge? Jo, 
da, jeg forklarte at vi hadde 
mer enn nok laks i Norge, 
langt mer enn det som bra er 
egentlig, men at vi ikke kunne 

forvente å få laks dit vi skulle. 
Derimot skulle vi kanskje 
kunne lure en ørret eller to. De 
så seg fornøyd med det.

Dette året hadde vi lagt turen 
til mine nærområder, nærmere 
bestemt Sauheradfjella. 

Vi skulle gå fra parkeringa 
ned for Presteseter og 
opp til Steinbruvann, og 

deretter følge blåstien opp 
til Krokvann, som var turens 
første overnattingsmål.

Vel fremme på parkeringa 
startet riggingen av sekker. 
Min var ferdig pakket, men 
danskene hadde bilen full av 
de underligste ting som skulle 
være med. Her var alt fra 
nødbluss-pistoler til utstyr for 
satelittsporing, reflekterende 

Kjentmannsprøven

Reservemat
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isolasjonskapper av aluminium 
og en slags primus man 
kunne fyre opp på treflis. 
Samtidig som den ga lading 
til mobiltelefonen. De var mer 
enn nok beredt for den norske 
villmark. 

Plutselig trakk han ene frem 
en flat papp-remse, hvor det 
på ene siden lå en teleskop-
fiskestang dekket med tett 
krympeplast. Stanga fremstod 
helt komplett, men snelle, 
snøre, svivel og sluk. Det 
var sågar krympet fast en 
reservesluk, med påmontert 
svivel og en illustrasjon av en 
sluk-knute rett ved siden. 

På prislappen stod det «Lidl» 
og 199,- De la nok merke til 
mitt litt skeptiske blikk, men 
understreket at dette var en 
god stang. De hadde vurdert 
en som var rimeligere, men 
konkludert med at den nok 
hovedsakelig var for «børn». 
Da sekkene var pakket, og 
Lidl-stanga festet bak på en av 
dem, trasket vi av gårde. Jeg 
håpet i mitt stille sinn at vi ikke 
skulle møte på noen kjente 
fiskere. Nei, jeg er ikke jålete.

Disse danske kollegaer vil 
gjerne vise at de var spreke, 
så de satte av gårde i et høyt 
tempo. Det tok ikke så lang 
tid før de roet seg betydelig 
ned. Saken er nemlig den at 

det å gå i skog og mark er en 
egen øvelse, en øvelse som 
vi kanskje tar for gitt, men 
som for de som ikke er vant 
med det kan være ganske 
krevende. Det handler om å 
kunne koordinere bevegelse 
og balanse i ulendt terreng, og 
det er ikke så enkelt som man 
skulle tro.

Utfordringene startet da vi 
kom bort til det partiet hvor 
stigningen oppover mot 
stidelet til Blekktjenn begynte. 
Og det er ganske så i starten 
av turen, for å si det slik. 
Det hadde vært nedbør, så 
bekken gikk friskt, og vi måtte 
balansere på sprengstein det 
første stykket. Det var ikke 
lett for Københavnerne. Her 
ble det både plumping og 
vridning og strekk i sener og 
ledd, så en lang hvilepause 
var nødvendig. Etter hvert 
kom vi da oss videre, og 
snart passerte vi tuftene 
på det som en gang hadde 
vært Presteseter. Den ene 
danske lurte på om det var 
langt til toppen, opp til den 
«smukke sø», hvorpå jeg 
svarte benektende at det 
var det ikke. Nå var det bare 
en kort stigning igjen opp til 
Steinbruvatn. Dermed satte 
han i vei, for fremdeles hadde 
han et ønske om å vise at 
han var sprek. Noen minutter 
senere tok vi han igjen. Han 

satt på siden av stien og 
pustet i noe som jeg antok 
var en astma-spray. Han 
virket ikke lenger så pigg, og 
mumlet noe om at «en kort 
stigning» hadde en ganske 
annen definisjon i Norge enn i 
Danmark.

Det ble en ny pause, men 
til slutt så stod vi og skuet 
utover Steinbruvatn. Disse 
dansker kunne kanskje være 
litt hjelpeløse og krevende 
til tider, men du verden hvor 
hyggelige og begeistret de 
også kunne være. Det var 
ikke måte på hvor flott og 
fantastisk de syntes det var 
ved denne sø, og jeg skal 
ikke nekte for at jeg følte litt 
på stolthet akkurat da. Jeg 
spurte om de ville fiske, men 
slitne som de var etter den 
strabasiøse turen fant de 
heller å ville hygge seg med 
en «lille bajer» og en Fernet 
Branca. Jeg var ikke uenig i 
det, og dermed endte det opp 
med at vi ble sittende en god 
stund.

Men så måtte vi videre. De 
som er kjent vet at man på den 
videre vei opp til Krokvann må 
passere noen vann. Av helt 
bevisste årsaker nevner jeg 
ikke ved hvilket vann det neste 
jeg nå skal berette om hendte. 
Saken er den at mens vi gikk 
forbi et slikt vann la jeg merke 

til noen fine vak. Jeg tenkte 
det kunne være artig å vise 
de litt fluefiskekunst. Jeg satte 
meg derfor ned, og begynte å 
rigge stanga. De fulgte nøye 
med, men ga uttrykk for at 
de syntes det var mye kluss. 
Dessuten lo de av snøret mitt, 
og mente at det måtte være et 
snøre for «børn», så klumpete 
og plastikk-aktig det så ut. 
Da falt det ut av meg at «det 
snøret kostet like mye som 
4 av hans Lidl-stenger». Den 
kommentaren skulle jeg få 
angre.

Jeg viste dem noen virkelig 
flotte bukter og nydelige 
kast, men dessverre uten å 
vekke noen interesse hos våre 
vakende venner der ute.

Danskene var høflige, og ville 
selvfølgelig ikke forstyrre 
mitt fiske, men da jeg mistet 
interessen tenkte han ene 
at han ville gi Lidl-stanga et 
forsøk. Mens jeg satt meg ned 
startet han arbeidet med å få 
stanga ut av krympeplasten, 
noe som krevde en ikke 
ubetydelig innsats.

Uansett – de fleste av dere 
lesere har vel nå forstått 
hvilken vei dette bærer. Jeg 
skulle ønske jeg kunne si at 
han ikke fikk fisk han heller, 
men dessverre. Da stanga 
endelig var ute av plasten 

Jada…
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ble den trukket ut i sin fulle 
lengde. Deretter ble dansken 
stående å kikke på snella. 
Jeg forstod at han aldri hadde 
kastet med sluk før. «Du må 
dytte over bøylen som fører 
snøret» sa jeg. Som sagt så 
gjort. Det kom et lite «plopp» 
og sluken sank til bunns på 
utsiden av myrkanten hvor 
han stod. «Nei, du må holde 
fast snøret med pekefingeren 
før du løsner bøylen» forklarte 
jeg han. «Men først må du 
vende bøylen tilbake, og 
sveive opp». Som sagt så gjort 
- igjen. Plutselig stod stanga i 
en voldsom bue. «Sluken har 
festet seg i bunnen» sa jeg, 
«slipp ut igjen». «Nei, det er 
fisk» hylte han, «det napper!» 
Og da så jeg jo at det var fisk. 
Og ingen hvilken som helst 
fisk. Her var det store greier 
på. 

I en slik situasjon ville jeg 
løsnet bremsen i frykt for 
senebrudd, og forsøkt å kjøre 
fisken. Dansken ville det 
annerledes. Han tok noen 
lange klyv bakover, og før jeg 
visste ordet av det kom det 
over myrkanten en voldsom 
grom og sprellende ørret. 
Langt inn på myra ble den 

trukket, før dansken stoppet 
opp. «Den var måske ikke så 
stor, men det er da en fisk” sa 
han fornøyd. Ørreten veide 1,4 
kilo.

«Den er stor nok», sa jeg. 
Han ville sløye den selv, og 
mens han holdt på med det 
kom det et nytt utbrudd: «Se 
hvad den lille fisk har spist»! 
Og ut av magesekken kom et 
ganske intakt lemen. Kanskje 
ikke fullvoksen, men det var 
definitivt et lemen. «Den har 
spist en bæver» ropte han 
begeistret. Jeg forsøkte å 
forklare han noe om gnagere 
og forskjellen på bever og 
lemen, men ga opp. For all 
ettertid er dette fisken som 
hadde spist en bever.

Ørreten ble ikke sushi. Jeg tror 
synet av «beveren» tok bort 
litt av appetitten på rå fisk. 
Isteden ble den kokt, oppdelt 
i fine stykker, og fortært rundt 
bålet inne i lavvuen som vi litt 
senere på dagen rigget ved 
Krokvann. Og med noen flere 
«bajer» og «Fernet Branca’s» 
gikk praten livlig utover til de 
små timer. Om igjen og om 
igjen måtte jeg svare opp 
hvorfor jeg hadde brukt så 

mye penger på fiskeutstyr, 
uten en gang å få fisk, og 
jeg fikk mange gode tips til 
hvordan jeg kunde binde 
bever-fluer.

Nå var ikke turen over, og 
vi hadde et par fantastiske 
dager i Sauheradfjella. Og ja, 
det ble mer fisk, men ikke av 
beverspisende dimensjoner.

Og hva jeg gjorde da jeg kom 
tilbake fra turen? Jeg kjøpte 
meg en boks «snake river 
mud» for å få fortommen til å 
synke en millimeter eller 2. 
Neste gang skal nemlig ikke 
en synlig fortom være årsaken 
til at jeg ikke får fisk.

Nils Fredrik Foss

Stillhet

Natta siger på
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Vi er allerede langt ut i februar og inne i 
årets tøffeste tid for en ihuga fluefisker. 
De fleste av sorten har allerede lagt 
fluefiskestanga og tilhørende fluebokser 
på hylla for vinteren, men ikke alle. De 
mest iherdige vil absolutt ikke pakke 
den sammen for vinteren enda i håp om 
at det dukker opp en ny mulighet for å 
kaste etter et vak eller vende snuta mot 
mer salte omgivelser.  

Vel, tilbake til den vanskelige tiden for 
fluefiskere. Det er viktig å passe på at 
vi ikke gjemmer fiskeutstyret så langt 
vekk at det blir vanskelig å kikke til det 
av og til. Man må jo ta den ned fra hylla 
av og til i løpet av den lange vinteren for 
å kjenne på stanga og ikke minst sjekke 
fluene. Det gjør så usigelig godt å stryke 
de med håra for liksom å kjenne at de 
er klare til dyst. Beholdningen bør man 
også forsterke etter en sesong med mye 
planting av sorten i busker og kratt i en 
viss utilgjengelig høyde.

PS! Det er ikke å anbefale i akutt iver å 
klatre opp etter ei sårt tiltrengt flue som 
nettopp satt i munnen på en 6 hg. ørret. 
Jeg har dårlig erfaring på området. Greina 
jeg hang i med den ene handa knakk da 
jeg strakk meg etter flua med den andre, 
og kroppen deisa forholdsvis loddrett ned 
i lyngen. Godt det ikke var fjell under! 
Utrulig nok fikk jeg redda flua!

Hvordan har egentlig en fluefisker det 
sånn midt på vinteren når gradene viser 
-14 og man vet at det er leeenge til neste 
kast? For å finne ut av det spør jeg kona 
til en av sorten som kan berette om 
mareritt om natta, kraftige utras og sleng 
med armen som får hun til å bråvåkne. 
Den påfølgende morgenen kunne han 
fortelle om stor fisk som forsvant under 
myrkanten og dro med seg store deler av 
fortommen på sin ferd. Andre drømmer 

handla om et møte med det våte element 
som fylte hele vadebuksa under iherdig 
forsøk på å lande en storfisk som 
hadde satt seg fast i et vierkjerr ved et 
utilgjengelig buskas ytterst på en holme. 
Han som nå var i samme element som 
fisken, kunne se den svømme rolig vekk 
mellom noen vannplanter. Nå fikk han 
mer enn nok med å komme seg opp i 
mer pustevennlige omgivelser med ei 
vadebukse som kjentes ut som en stor 
steinblokk. Før han kom seg over vassyta 
våkna han av drømmen og var glad for at 
det hele bare var en drøm, for han var da 
ikke så god til å svømme. 

Når senhøst og vinter nærmer seg 
blir den glade og til tider fraværende 
fluefisker mer mottagelig for input fra sin 
bedre halvdel og resten av familien. «Han 
begynner mer og mer å legge merke 

til ting som skjer i umiddelbar nærhet» 
forteller hun meg. «En dag spurte han 
faktisk om jeg hadde klippet håret (Det 
gjorde jeg for 4 mnd. siden)». 

Frem mot jul blir han mer og mer opptatt 
med muligheten for å styrke den øvrige 
utstyrsbeholdningen som ny vadebukse, 
nytt fluebinderutstyr og noe bedre å 
henge/sove i enn den gamle hengekøya 
han kjøpte for 8 år siden. Ønskelista blir 
lenger og lenger etter som dagene skrider 
frem mot jul og saker og ting dukker opp i 
en forventningsfull fluefiskers topplokk.

Når våren endelig kommer er det å 
slippe løs fluefiskerne på myrene som å 
sleppe kyr på beite. Noen er så ivrige at 
de prøver seg tidlig i mars,  i håp om å 
treffe ei råk eller to med flua. Optimisten 
får gjerne en kalddusj når han oppdager 
at det er 5 cm is på det utvalgte vannet. 
Det var ikke så mye som et stråhull og 
lande flua i. Jeg får vel vente et par dager 
til så tar kanskje sola bort det meste av 
isen, tenker optimisten. Som den erfarne 
fluefiskeren han er vet han at når isen 
slipper om våren, kan muligheten være 
stor for bra fangst. Vel hjemme igjen etter 
«isfiske» kan han berette for kona at, jo 
turen var fin den, selv om det kalde været 
hadde stengt vegen mellom fisken og 
meg. 

Skitt fiske og lykke til med forberedelsene 
til neste sesong!  :-)

Tekst og foto:  
Hans-Martin Fahre

En fluefiskers vinterdvale
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En kald vinterkveld hadde 
jeg invitert min over middels 
interesserte laksefisker av en 
bror og minst like interesserte 
svigerinne på rådyr og vin. 
Ikke rådyr rødvin, mer billig 
rødvin og rådyrt rådyr vil jeg 
heller si.

Som vertinnegave fikk vi to 
aldeles nydelige, store biter 
vakumpakket røyka laks 
fra Skiensvassdraget. «De 
er litt grove i kjøttet altså» 
kommenterte han. «Åja, så du 
får bare svære lakser?» la jeg 
inn. Så humret vi litt av det. 
Jeg var veldig takknemlig da 
jeg tidligere hadde fått gleden 
av å gafle denne aldeles 
nydelige delikatessen og 
visste at disse stykkene ikke 
ble gamle her i huset. Og jeg 
vet med sikkerhet at det er 
mye tid i fossen, en del svette, 
og noen gloser før disse 
laksene kom på land.

Etter å ha «besøkt» de på 
Feiet i sommer, kan jeg ærlig 
innrømme at en del regler for 
tider, dager og klokkeslett, 
plassering, snøretykkelse, 
markstørrelse, blytyngde og 
kastemetode med mer, tipper 
jeg - gjorde at jeg i grunn er 
veldig fornøyd med runder 

i pram på Stengestad, med 
spinner hengende etter. For 
en nybegynner virker det 
som et lite hav av skrevne og 
uskrevne regler. Men sånn er 
det ikke, sier besøket. Dette 
må jeg sjekke ut!

Utpå kvelden, etter inntak 
av den ikke rådyre rødvinen, 
kom veddemålet. Broder’n 
strakk ut hånda: «Jeg utfordrer 
deg til 12 timer i fossen med 
markstanga». Han er temmelig 
sikker på at om en rastløs 
sjel går med på dette, vil det 
garantert gi han penger i 
kassa.Veldig raske og lettjente 
penger. Jeg kasta et blikk på 
min samboer for å sjekke ståa. 
Er det håp for meg? Uttrykket 
i ansiktet er ikke utelukkende 
positivt. Han heiser litt på 
skuldrene og velger å ikke 
kommentere så mye.

«Ja da må’ru plukke 
duggemark vettu», sier 
broder’n. Jeg smiler litt, mens 
tusen tanker raser rundt. 
Skjer ikke! Jeg vil ikke plukke 
duggmark. Forresten er det 
vanskelig å få tak i de, må 
jo liste seg rundt i tussmørke 
med hodelykt. Og i såfall 
må jeg plukke de med en 
pølseklype. Men jeg har 

drivhus, svære murerbøtter 
og jeg har matet mark i 
markdynga til pappa som 
liten. Minnes noe om at det 
blir feit mark av havregryn og 
potetskrell. I drivhus vokser 
det mest utrolige, tenkte jeg. 
Jeg skal ordne meg noen feite 
marker. Hvordan jeg skal få 
de på får bli en annen sak. 
Får satse på at et smil kan 
få noen til å gjøre jobben 
for meg. Forresten skal jeg 
forhåpentligvis ta en 10 kilos 
på nybegynnerflaks, selv med 
liten meitemark på stor krok 
om ikke drivhusprosjektet 
funker. Tror jeg.. Her kan det 
bli «Jomfru i nød» eller rettere 
sagt, her blir det behov for 
hjelp av de jeg møter på min 
vei.

Jeg vet godt at det kreves 
mange lange timer i fossen 
og mye kunnskap for å bli en 
god laksefisker. Så dette er 
ikke for å undergrave all den 
kunnskap, lærdom og fakta 
som alle dere laksefiskere 
innehar. På ingen måte. Dette 
er presisjon og nøyaktighet, 
har jeg forstått. Jeg har stor 
respekt for det. Så er det visst 
også noe med på rett sted til 
rett tid, har jeg hørt.

Der er nok dessverre ingen 
raske snarveier for å nå 
målet mitt, som helt klart er 
å få en laks. Men optimist 
må man være! Så mens vi 
venter på årets åpning av 
laksesesongen, skal jeg smøre 
meg godt med den berømte 
tålmodigheten og lese om 
laksefiske. Det siste vet jeg at 
ikke kommer til å skje, sånn 
hvis jeg stikker finger’n i jorda. 
Men veddemålet er så godt 
som i boks, vil jeg si. Om jeg 
får laks er jo en kjempebonus 
og litt til.

 Dette vil bli en seriøs 
utfordring på flere områder. 
Jeg vet ikke om jeg håper at 
tiden skal gå fort eller sakte 
frem til den dagen. Men 
at våren kommer når den 
kommer, det er like sikkert 
som at en ny laksesesong er 
rett rundt hjørnet.

Tekst og foto: 
Unni Rui Hauge

TÅLMODIGHET 
BETALER SEG!

1. Stadig får broder’n og svigerinna megafine lakser.  
Atle Rui Hauge ble selv en gladlaks etter å ha fått 
denne! Ikke rart…

2. + 4. Aldeles lekker laks!

3. + 5. Stangholdere er kjekt å ha!

6. Tamme ender ved fossen – gira på å få en mark.  
Tror også det blir noen i løpet av sesongen. 
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Les mer om våre tjenester på www.rorleggern.no

BESTILL BEFARING
Ring 35 91 35 00
firmapost@rorleggern.no
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Motivet er fra Åslivannet
Maler bilder på bestilling

Gjermundsen Kunst & Rammer
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Luksefjellveien 201, 3721 Skien
Telefon 35 59 03 89 - Telefax 35 59 06 95 - Mobil 917 52 743 Rødmyrjordet 2 - 3735 Skien    Tlf. 35 59 50 00
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Hvor kjent er du i 
GS sine områder?

Her har du muligheten til å vise hvor kjent du er i våre 
fiskeområder og samtidig være med i trekningen av et 
gavekort på kr 300,- hos Jakt & Fjellsport i Skien.

Send inn ditt svar til fiskesport@grenland-sportsfiskere.no  
innen 25. mai 2021. 

Vinner av forrige «Hvor kjent er du i GS sine områder» ble  
Sigrid Midtbø Omholt. Vi gratulerer!

Riktig svar på forrige konkurranse: Svaret var litt diffust 
denne gangen, men vi godtok at det var en odde 
laksefiskerne kan bruke på Feiet-siden i Klosterfossen. 
Kjært barn har som kjent mange navn!

Vi gratulerer!

FISKESPORT

Våre medlemmer er tydeligvis 

så flinke at vi prøver å øke 

vanskelighetsgraden en smule 

denne gang.

Hint: En gang var det lettere å 

ferdes her. Leia deler to flotte 

områder i Luksefjell.

Tekst/foto:  
Kjell E. Høiby
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Denne flua er en av de mest brukte 
saltvannsfluene i Skandinavia og bærer 
navnet Polar Magnus. 

Det er et ganske tradisjonelt mønster. Den fiskes 
relativt raskt med hissige inntrekk. Skarpe farger 
funker ofte godt i vinterhalvåret. Skarp rosa er det 
vanlige, men forsøk gjerne med andre farger. 

Den bør bindes på en god streamerkrok, gjerne 
rustfri.

Tekst og foto: Vegard Jønnevald

Snadder til sjøørreten

Polar Magnus

Krok Streamer 10 - 4

Hale/rygg Grizzly hanefjær 

Rib 0.20 mono

Kropp Fluoriserende dubbing (hvit)

Øyne Kulekjetting

Fronthackle Rosa hane/høne
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Utfordringen er at broder (Stein Rune) 
kun fisker med flue og jeg fisker med det 
fisken biter på. Alt nå tenker nok mange 
fluefiskere at jeg var litt eplekjekk, og det 
kan så være.

Nå skal det sies at Stein Rune er en 
flue fisker av rang og fisker med kun 
flue, og står der hvor jeg knapt får ut 
lett spinner stanga. Han var før av den 
sorten som syns det skulle være stille 
og rolig i vannet når flua skulle ut. Det 
skulle helst ikke være flere der og i hvert 
fall ikke slukfiskere som plasket i vannet 
1km unna, slik at myggen lettet og fisken 
ble skremt ned på dypet. Det er slik at 
man gror til og syns etterhvert det er litt 
kjedelig å ligge alene på knea i myra og 
lure på om fisken har tenkt å vake i dag.

Det er nå slik at vi hvert år har en eller 
flere 12 timers turer inn på Sauheradfjella. 
Vi pakker sekken og starter tidlig for 
å komme inn på fjellet. Vi starter som 
regel fra Svanstul, så også i fjor sommer. 
Ruta ble bestemt og vi skulle gå inn 
og rigge stenger ved Langevann ved 
Krokvann. Vi skulle starte å fiske i de 
to før planlagt tur videre skulle være 
Steintjenn, Damtjønn, Dugursfjelltjønn, 
Kjerringtjønn, og Sandtjenn, før avslutning 
med skumringsfiske i Venevann.

Litt kjølig på morgenen og det passer 
fint når man starter. Etter halvannen 
time fra Fugleleiken var vi på plass ved 
Langevann, gode og varme. Sitte i solen 
inne på fjellet og rigge stenger med en 
kald en ved siden av, er magisk. Det er 
spenning og forventninger til det som 
kan komme til å skje. Vi fisker en times 
tid uten å merke noe. Så bestemmer vi 
oss for å gå videre til Steintjenn. Når vi 
kommer frem bestemmer vi oss for å fiske 
hver vår vei rundt til vi møtes. Han med 
flue og jeg med sluk. Så langt i dag 0-0. 

Jeg går noen meter før jeg treffer på far 
og sønn Ekornrød som også var ute på en 
langdagstur. De hadde vært så heldig at 
en veldig flott ørret var landet på andre 
kastet med flue (caddies). Det lovet bra, 
tenkte jeg, før jeg fisket meg videre rundt 
på andre siden. Uten napp. Vi møttes da 
jeg var nesten kommet rundt. Han hadde 
heller ikke merket noe, men så lugger det 
i stanga mi og den første var på land. Den 
veide 480g og var en fin fisk. Vi står nå 
nesten side om side og fisker og prater i 
sola idet det røsker i lille lettspinstanga. 
Etter ei runde med litt ut og inn i bremsen 
får vi den opp i hoven. Vekta stopper her 
på 745g.

BROR MOT BROR  
– FLUE MOT SLUK

Et visst konkurranseinstinkt dukker jo alltid opp 
når brødre er sammen, så også med oss. Det 
kan være skihopp, snøballkasting, pil og bue, 
skyting med luftgevær eller fisking. 

Steintjenn

Skumringsfiske ved Venevann
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Vi går da ned til Damtjønn. Jeg begynner 
i nordre enden mens han skulle rundt på 
odden. Jeg går ikke så langt nedenfor 
dammen før jeg får opp en på 420g og 
begynner faktisk å bli ganske fornøyd 
med dagen. Jeg går ned slik at jeg er 
tvers over bukta for han. Han hadde ikke 
merket noe så langt og begynner å bli 
litt frustrert kan jeg høre. Jeg hiver da ut 
mot ei grunne og sveiver veldig fort for å 
unngå bunn. Det smeller da på en fisk så 
bremsen høres, og Stein Rune hører det 
også. Den kommer på land og vekta viser 
560g. Glosene fra andre siden av bukta 
egner seg ikke på trykk. 4-0 til storebror.

Vi tok en god lunsjpause før vi gikk over til 
Dugurdsfjelltjønn. Der tok det ikke så lang 
tid før det endelig løsnet for fluefiskeren. 
2 stykker ble landet på 200g og 250g, 
men jeg merket ingenting her. Vi tok turen 
videre innom Kjerringtjønn, men merket 
ikke noe der, så da var det Sandtjenn 
neste. Her begynte jeg helt nord og Stein 
Rune gikk på fjellpallen i sør. Det er veldig 
grunt på østsiden for sluk, så jeg beveget 
meg nedover mot der han stod. Så hørte 
jeg noen «jada – rop» nede i bukta. Jeg 
gikk over for å se, og der stod en fornøyd 
fisker med en veldig fin fisk. Ved første 
øyekast kunne den se ut som en utfordrer 
til ørreten på 745g fra Steintjenn, men 
dessverre så stoppet vekta på 660g. 
Likevel en fin fisk. Rett før jeg kom ned 
til ham så jeg et vak nær land, som han 
burde prøve på. Jeg tok fem minutter 
mens jeg så på at han danderte fluen 
på plass omtrent der det vaket. Det er 
spennende å følge med på at flua glir 
over vannet til det plutselig smeller. Der 
satt den igjen og han roper om hjelp med 
hoven på det skrå fjellet ned mot vannet. 
Det er jo med en viss risiko for livet, når du 
hover for andre og det kan feile. Spesielt 
når det handler om broren din når han har 
færre og mindre fisk. På land kom en fin 
ørret. Vi la den ved siden av den andre, 
og den var 5cm lengere. Litt slankere, 
men vi var spente på vekta. Den stoppet 
på 640g.

Sandtjenn

Nå var vi veldig fornøyde og tok veien 
videre nedover mot Venevann for et 
avsluttende kveldsfiske. Det var nå 4-4 
i fisk og 4 stk. over halvkiloen. Utrolig 
morsomt.

Vel fremme ved Venevann så går vi på 
hver vår side. Dette vannet har vi fisket 
sammen i mange ganger. Det rare er 
at dette vannet er vanskelig å fiske på 
kveldstid med sluk. Det er også slik 
at det ofte begynner å vake akkurat i 
skumringen. Det er også på denne tiden 
at helvete bryter løs med knott. Det blir 
litt fiske mot klokka og panikken. Biter 
fisken så tåler du litt mer knott. Det er 
en prøvelse. Stein Rune får først en fisk 
og noen slag. Så litt banning over knott, 
men det vaker. Jeg kaster inn håndkledet 
og pakker sammen. Det er umulig å 
konsentrere seg om å fiske. Han fortsetter 
litt til og får opp nok en 300g ørret, men 
så må også han gi tapt for knotthelvetet.

Likevel, etter 12 timer fisking, er vi 
strålende førnøyde med en fantastisk tur. 
10 fisk og 4stk på godt over halvkiloen. 
Nå bærer turen hjem til hytta for litt god 
mat og drikke. I morgen blir middagen 
varmrøket fisk. Det endte med 6–4 i fordel 
flue og uavgjort i vekt, med størst fisk på 
sluk denne gang.

Fiskefat

To brødre med felles interesse og litt 
godmodig konkurranseinstinkt koser seg 
på tur. Nå er det vinter, men om ikke lenge 
så er vi der igjen og neste tur blir like 
spennende. Kanskje til noen nye vann.

Vi er utrolig heldige som har dette i 
nærområdet :-)

Tekst: Bjørn Erik Eik 
Foto: Stein Rune Eik/Bjørn Erik

Varmrøyka fisk

Kjerringryggen
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Frem til midten av februar var det svært 
kaldt i våre områder. I lavlandet, når det 
var lite snø i samme periode, ble isen 
svært tykk i bekker og mindre vassdrag. 
På en del strekninger fant vannet «veien» 
oppå isen – mot normalt under isen, 
og i grunne partier hadde vannet en 
konsistens som «slush».

I Bliva la isen seg tykk først, så kom 
det en kraftig flom som førte med seg 
store, og tykke, isflak nedover elva. 

Vannstanden var opp mot en meter 
høyere enn normalt! Flommen avtok 
og sprengkulda satte inn. Isflakene 
fra flommen hadde nå «strandet» ved 
elvebredden. Frem til midten av februar 
har isen i Bliva lagt seg ennå tykkere.

Hva vil de unormale isforholdene, og 
eventuelt kraftig isgang, ha å si for 
insektsliv, rogn og småfisk – vil det 
bli svært redusert tilvekst av laks- og 
sjøørrretyngel?

Vel, når dette leses vet vi mer om 
senvinteren og vårflom – får håpe at ikke 
et helt «årskull» har bli radert ut...

Tekst og foto: 
Terje Christiansen

Tykk is i bekker og elver sist vinter!

Store deler av  
Bliva var islagt.

Isflakene ligger langt inn på land etter flommen
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1. Fiske i våre områder krever gyldig medlemskort, eller gjestekort som gir rett til fiske. Disse skal 
medbringes under fiske.

2. Bare stangfiske er tillatt. Hver fisker kan kun benytte 2 stenger med maks 2 opphengere under 
fiske. I følgende vann er oterfiske tillatt fra foreningens båter: Døla, Fjellvannet, Horta, Røyvannet, 
Stengestad, Ørjevann/Bustul, Åslivatn og Slettevannet samt Homvatn ved Gunnhildsbu. 
Leier du Ørjebu, kan du fiske med inntil 5 egne garn i Ørjevann, størrelse maks 26 omfar. Garna skal 
merkes med GS-blåser. Fangstrapport skrives på skjema som er på hytta.

3. Det er forbudt å bruke levende agn. Unntatt er bruk av meitemark, maggot, fjærmygg og lignende.  
Se ellers Lov - 1974-12-20 nr 73: Lov om dyrevern.

4. All motorisert ferdsel er forbudt i våre områder, unntatt fra denne regel er kultivering og annen 
nødvendig transport, som er godkjent av styret, grunneiere og kommune. Denne regel gjelder ikke 
for Norsjø. Elektrisk påhengsmotor kan benyttes i Fjellvannet.

5. Bare foreningens båter kan benyttes under fiske. Medbrakte båter, flyteringer og bellyboat kan ikke 
benyttes. Bellyboat, flytering, kano eller kajakk kan benyttes i Slettevannet. Bellyboat og flytering, 
drevet av svømmeføtter, kan også benyttes i Bonntjønn, Merratjern, Smalvann, Surtetjønn v/ Eiangen, 
Store- og lille Tvittingen (vår del) og Åletern Nordre. Bellyboat, flytering, kajakk eller kano skal 
være tørt før de benyttes i GS sine vann. Fra disse båtene er kun tillatt å bruke mark-, flue- eller 
lettspinnutstyr. Egne båter kan benyttes i Norsjø.

6. Under fiske i våre områder på Hardangervidda skal all ørret under 23 cm settes ut igjen hvis mulig.

7. Fiske er tillatt hele året. Unntatt er vårt område på Hardangervidda.

8. Det skal leveres fangstrapport. Se egne retningslinjer på: www.grenland-sportsfiskere.no

9. Overtredelse av våre fiskeregler kan resultere i eksklusjon fra foreningen og dermed tap av 
fiskerettigheter.

10. Dersom ett av våre medlemmer blir anmeldt og straffet etter norsk lov for ulovlig fiske utenfor våre 
områder kan det resultere i eksklusjon.

NB! All ferdsel i våre områder skal skje på naturens premisser. All søppel skal taes med hjem. 
Området skal forlates slik du ønsker å finne det. Bruk av åpen ild i sommerhalvåret er forbudt.  
(15.4 – 15.9). Se ellers, Lov 1992-05-15 nr 47: Lov om Laksefiske og Innlandsfiske av 15. mai 1992.

VÅRE
  FISKEREGLER



Returadresse:
Grenland Sportsfiskere
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De fleste bladene leveres uadressert av 
Telemark Distribusjon. Savner du eller andre et 
blad, så gi beskjed til redaksjonen, eller meld 
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