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I ett kraftigt plask försvinner
Europa-12:an. Viktors rulle
skriker, då linan slits ut i
strömmen. Detta är inte
sant!! Det är den fjärde större
öring som huggit på samma
ställe inom en timme!

nio meter (!) under det normala. Även
älven var ganska låg och varm. Det
bådade inte gott för fisket.

TRÖG BÖRJAN
De två första dagarna vandrade vi längs
Bartekälven och undersökte möjligheterna. Den del av strömmen vi följde
var ca 25 meter bred, med strida forsar och små bak-vatten. Fisket var trögt
och vi fick mest småfisk. Bästa flugan
var en svart Wolly Bugger.

F

ör tre dagar sedan kom Viktor, Joakim och jag med
båt till Vuonatjviken i sjön
Riebnes ovanför Arjeplog. Här skulle
vi bo hos Tage Johansson med fru. De
är tvätt-äkta samer, som slagit sig på
turism och
fiske, istället
för
renskötsel.

I gassande sol vandrade vi upp till Övre
Korsselet, som liknar en grund sjö, med
vassklädda stränder och en del mindre
öar. Detta
skulle vara
ett av de
bästa ställena. Där tälVi bor i en
tade och fisfin
liten
kade tretton
stuga, med
man! Vi taalla
belade med
kvämlighenågra gäng,
ter. Naturen
men de klaär vacker,
En grann öring har landats...
gade på dåmed
det
ligt fiske i värmen. På en hel vecka hade
branta Riebnesgajsse tvärs över sjön.
de endast fått några enstaka fiskar runt
Vädret var soligt och medelhavsvarmt.
kilot. De flesta skulle åka hem dagen
Vattnet var mycket lågt. Sjön är en vatefter, eller vandra vidare efter älven.
tenreservoar för ett kraftverk och var
Då vi gick tillbaka till stugan var vi
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lika stor som min. Nu var det Jockes
tur och till vår förvåning upprepades
bravaden. Vi hade verkligen träffat på
en huggperiod.

lite deppade, men bestämde oss ändå
för att gå tillbaks upp till selet och
prova följande morgon.

ENSAMMA VID SELET

DET SMÄLLER PÅ

På natten kom en ordentlig regnskur,
men nu var himlen återigen klarblå och
solen gassade. Vandringen från stugan
var ca 3 km efter Kungsleden och vi
var ordentligt svettiga då vi kom fram.
Vi var nu ensamma vid selet. Jocke och
Viktor kokade kaffe, medan jag satte
ihop spöt. Jag valde en liten torr Europa-12:a och smög fram till strandkanten. En liten ö låg ca 25 meter från
stranden och däremellan gick huvudfåran för strömmen. Jag såg några fina

Efter lunchen gick Viktor ned igen
och frestade fisken med en torrfluga.
………….. Det är då som den fjärde
öringen smäller på. Den är betydligt
mer kämpastark än de andra var. Den
breda olivgrön stjärtfenan vinkar över
vattenytan och Viktor bleknar. Efter en
spännande drillning med långa rusningar kommer en öring av "kola-

Göran Karlsson vid forsarna...

format" invinglande till håven.

vak inom kasthåll och efter några kast
högg det rejält. Efter en fin strid, kunde
jag håva den blanka öringen, som vägde
ca 8 hg.

Den väger 1,5 kg på en fickvåg och är
57 cm lång. Om den varit lika fet som
övriga fiskar hade den nog passerat 2kilosstrecket.

gick Viktor ned för
att prova. I första kastet hade han fast
fisk och landade snart nästa skönhet-

MEDAN JAG FIKADE

Detta är ett fantastiskt fiske, som
överstiger allt vi drömt om!
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Flugan läggs ut i strömmen...

SISTA DAGEN

Jag får ganska
fort två fiskar i
kilosklassen och
packar ihop spöt.
Jag känner mig
helt nöjd som det
är och ägnar resten av dagen åt att
assistera mina söner.

Den sista dagen
väljer vi att fiska
i deltaområdet vid
mynningen av
Bartek. Denna del
av älven verkar
nästan ofiskad.
Det finns inga stigar och inga
gamla eldstäder
efter stranden.
Terrängen är dock
svår, med vide och
fjällbjörk, blandat
med storsten och
djupa hålor. Här
är det omväxlande
strömmar med
forsar och höljor
och större sel.
Ett drömvatten
för en flugfiskare.

FORSNACKEN

Viktor karlsson med grann öring...
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Viktor älskar torrfluga och fiskar
gärna på forsnackar. På en fin
nacke får han ett
kraftigt hugg och
påhejad av far
och bror, lyckas
han med milt våld
hindra fisken från
att gå ned i forsen.

Nästa kast ger ny
stigning. Den här
fisken är säkert på
1,5 kg. Efter hugget
väljer den att gå utför forsen. Viktor
har ingen chans att
hindra det och följer springande efter,
med vattnet sprutande runt kängorna
och spöt högt i luften.

rusningen. Även
Jocke får nöjet
att springa efter
en fisk som tar
strömmen till
hjälp.
Det börjar bli
sent och vi är
hungriga, så vi
tar ut kompasskursen till vår
stuga.
Vi är mycket
nöjda med vår
fiskevecka, som
resultatmässigt
blev den bästa
hittills. Vi fick
tillsammans
tretton fiskar
över 0,5 kg, med
1,5 i topp.

TAFSBROTT
Hela fluglinan dras
ut. Tyvärr går tafsen av då fisken når
lugnvattnet. Det var
en sten som skadat
linan i den vilda

En lyckad dags fiske...
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