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Välkommen till årets medlemsblad.
SFFK en miljöinriktad klubb som värnar naturen



Den årliga fisketävlingen i klubben avslutas för 2011 
med att utnämna Kalle Malmgren och Henrik Bergqvist 
till segrare. 
Kalle och Henrik segrade med 7 olika fiskarter tagna på flugspö. På andra plats kom Bo 
Pettersson, Göran Grehn, Thorbjörn Jonsson, Birgitta Jonsson och Lars Henningsson med 
6 olika fiskarter. På tredje plats kom Jimmy Eriksson med 5 fiskar. Ingen i klubben kom 
över den magiska gränsen ”10 fiskar”. Birgitta fick en ny medlem i klubben och det var 
en björkna! 
Tävlingen går ut på att i Sverige under kalenderåret fånga så många olika fiskarter som 
möjligt med flugspö och fluga. Fisken skall med traditionell fluga vara krokad i munnen. 
Denna tävling berikar oss flugfiskare för vi fokuserar inte enbart på regnbåge. Olika fis-
karter som näbbgädda, sarv, mört, med flera arter har blivit något av en tradition att få. 
På detta sätt breddar vi vår kunskap om fiskarterna, fiskens levnadssätt, när och var man 
kan få dessa. Många gånger är också fisket riktat mot dessa lite udda arter. Tävling är 
ett roligt inslag under året och där alla kan vara med. Tävlingen bygger inte på flest och 
störst. Fångsterna rapporteras via vårt tävlingsformulär på vår hemsida. Här uppmanas 
nu alla medlemmar att vara med 2012. Vi saknar fiskar som makrill, braxen, multe med 
flera arter. Eller varför inte en gös. Totalt så är 56 rapporter inlämnade 2011, ett något 
sämre resultat mot 72 för 2010. Som pris får medlemmarna gästkort i klubbsjön! Tävlin-
gen startar på nytt 2012. Kan några flera komma över drömgränsen 10 olika fiskarter? All 
time high innehas av Thorbjörn Jonsson och Göran Grehn med 12 samt Bosse Pettersson 
och Yousif  Saif med 11 olika arter. Vem tar den mest udda fisken 2012?  
Ladda för spännande tävling 2012!

Resultat 2011
1:a Kalle Malmgren  7 p (g, rö, ö, l, h, a, r)

1:a Henrik Bergqvist 7p (ö, m, a, h, s, r, rö)
2:a Bo Pettersson 6 p (rö, r, ö, h, a, m)
2:a Göran Grehn 6 p (m, ö, h, a, r, g) 
2:a Thorbjörn Jonsson 6 p (l, h, a, g, ö, r)
2:a Birgitta Jonsson 6 p (b, h, ö, a, l, r)
2:a Lars Henningsson 6 p (r, h, a, m, s, l)
3:a Jimmy Eriksson 5 p (r, a, h, m, g)

a: abborre, e: elritsa, g: gädda, h: harr, hö: havsöring, i: id, l: löja, la: lax, m: mört, 
n: näbbgädda, r: regnbåge, rö: röding, s: sarv, si: sik, sk: skrubbskädda, st: stäm
str:  strömming, ö: öring, t: torsk, sa: sandskädda, b: björkna

Klubbmästare 2011
Text: Göran Grehn



Sponsorer till Strängnäs Flugfiskeklubb 2011

Strängnäs Flugfiskeklubb är mycket glada och stolta över det stigande antal sponsorer som 
vill stödja vår klubb. Vi har ett mycket gott samarbete med våra sponsorer. Dessa bidrar 
framförallt att hjälpa oss med tryckkostnaderna för detta medlemsblad och de visar också 
med generösa bidrag i form av priser vid vår årliga Klubbsjödag.

Våra sponsorer är följande

Sportfiskarn i Strängnäs,Görans Sportfiske i Eskilstuna, JK Flugfiske i 
Skellefteå,Mälardalens Sportfiske Enköping,Strängnäs Färghandel,Hedins Byggvaror,MSX, 
Jakto i Lindesberg, Guideline, Studiefrämjandet, Strängnäs Kaffeservice,Grafoma (tryck av 
medlemsblad)

Omslagsbild: Riktiga konstverk till flugrullar tillverkade av Bengt Engelbrekt



10% medlemsrabatt för SFFKOmvägen 4, 93154 Skellefteå  tfn 0730-357657

Södermanlands bästa miljöpolicy
Text: Göran Grehn

Strängnäs Flugfiskeklubb blev segrare i tävlingen om 
den bästa miljöpolicyn i Sörmland. 

Vid Studiefrämjandets årsmöte i Plevnagården fick vi motta priset. För segern fick klubben 
ett penningpris på 8000: -. Detta pris har avsatts för att framöver undersöka och lära oss 
mer om vattenkvalitén i Klubbsjön. Under året har ett antal vattenprov tagits och resul-
tatet är mycket bra. Vattnet i Klubbsjön är drickbart! Miljödiplomeringen och vinsten har 
uppmärksammats i tidningen ”Allt om Flugfiske i 2 nummer

Föreningen tilldelas första priset i tävlingen med motiveringen:

“Tack vare ett starkt engagemang och tidigt intresse har föreningen etablerat ett miljöarbete som 
andas seriositet och ansvarstagande. Med ändrade föreningsstadgar och en intern miljörevisor för 
att hålla policy och miljöarbete levande, har man spridit ringar på vattnet inom flugfiskesverige 
med den uppmärksamhet miljöarbetet tilldragit sig. Miljöpolicyn riktar in sig på klubbens påverkan 
på miljön, växt- och djurliv samt dess resursförbrukning. Miljöpolicyn omfattar klubbens stadgar, 
klubblokalen, aktiviteter i klubbens regi samt uppförandekoder. Införandet av Miljöpolicyn har 
utgjort grundbulten i klubbens miljöcertifiering av Studiefrämjandet.”



Under verksamhetsåret har följande åtgärder vidtagits utifrån Miljöpolicyn:

Källsortering av sopor i klubblokalen.

Miljövänliga disk- och 
rengöringsmedel har 
införts i klubblokalen. 
Pappershanddukar har 
ersatts av textilhand-
dukar.

Pappersförbrukningen 
har minimerats genom 
utökat användande av 
email, hemsidan samt 
overheadkanon istället 
för dagordningar och 
underlag på papper vid 
klubbmötena.

Bly samt bindmaterial 
från rödlistade arter 
används ej vid klubbens kurser.

Klubben har påtalat att fimpar och portionssnus ej får slängas i vattnet vid klubbsjön, att 
hullinglösa enkelkrokar bör användas, att fisk som skall behållas skall avlivas på ett ef-
fektivt och skonsamt sätt samt att vid återutsättning av fisk skall peang användas och man 
skall undvika att ta i fisken.

Klubben kommer att informera nya medlemmar om miljöpolicyns innehåll samt praktiska 
betydelse.

Klubben har utsett en miljörevisor vars uppgift är att kontrollera samt redovisa hur klub-
bens miljöpolicy efterlevs.

Dagordningen vid höstavslutning innehåller numer en punkt ”Miljö”. Dagordningen vid 
årets sista styrelsemöte innehåller punkten ”Översyn av miljöpolicy”. Verksamhetsberät-
telsen skall innehålla punkten ”Miljö/miljöarbete”.

Miljöpolicyn omfattar totalt 37 punkter med miljöbevarande/förbättrande åtgärder. Under 

året har klubben uppfyllt samtliga utom 2 punkter vilka bör hanteras under nästa år.



Strängnäs flugfiskeklubb information Strängnäs flugfiskeklubb bildades 
1982. Har nu ca 68 medlemmar från hela Mälardalen, 55 medlemmar har årskort 
för fiske i Klubbsjön.Klubblokal: Kyrkbrinken 2 öppet måndagar 1900-2100. 
Våraktiviteter: ca 14 sammankomster, Höstaktiviteter: ca 11 sammankomster. 
Medlemskostnad: 300:- för senior, 225:- junior och 425:- familjemedlemskap. 
Årskort i klubbsjön 825:-

Kontaktperson: Göran Grehn  goran.grehn1@tele2.se tfn 070-
7984200

Mycket mer information på hemsidan: www.flugfiskeklubben.se

Klubbens postgironr: 240749-2

Eskil Ward 
Ordförande
070-5464126

Thorbjörn Jonsson
V ordf

070-5837688

Göran Grehn 
Sekreterare,

Medlemsfrågor
070-7984200

Bo Pettersson
Kassör

070-8426773

Strängnäs flugfiskeklubbs styrelse

Kastkurser
Bindkurser
Fisketurer

 Strömfiske

Besök Sveriges närmaste 
Flugfiskebutik

Flugfiske
Flugbindning
Kläder

Badhusgatan 2  74531 Enköping Tel 0171-21035 
www.malardalenssportfiske.se



Ett dygn vid klubbsjön

Text: Bosse Pettersson

Görans samtal kom som en räddning för mej, 
för min hustruns kopia eller original skit samma, tvillingsyrra skulle komma på besök 
över helgen, och två av samma sort blir en för mycket. Göran tyckte vi skulle köra en 
repris på ett dygn i klubbsjön till helgen med surströmming med mm, så det var inte 
svårt beslut från min sida att säga OK.  Vi träffades tidigt en fredagsmorgon i slutet av 
augusti vid sjön, jag hade min campingbuss med mej att övernatta i. Ett par medlemmar 
med gäst hade varit igång sedan fyratiden på morgonen men det hade inte hänt något 
vak men inget hugg. Vi startade med en kopp kaffe med sedvanligt snack om fiske både 
högt och lågt.

Sportfiskare! 
vet du...

Att natur & miljö är Studiefrämjandets speciella inriktning samt att vi samar-
betar med en rad organisationer inom områdena ”djur, natur, friluftsliv och 
miljö.

Att Studiefrämjandet är en obundet av politiska partier, religösa samfund och 
fackliga organisationer.

Hos oss kan ni starta studoecirklar inom om-
råden som intresserar just er!
Ni är varmt välkomna att deltaga i våra 
återkommande studiecirklar inom t.ex. Data, 
Dag- och nattfjärilar, Jägarskolan, Vårens och 
vinterns fåglar m.m

Håll utkik på 
vår hemsida 
för mer infor-
mation om 
kurser och 
startdatum 
eller kontaka 
oss på telefon 
0152-650 
550

www.studieframjandet.se



Strax efter kl. 9 togs den första och andra bågen av gänget som varit igång sedan fyra. 
Vädret blev fram på dagen nästan för bra och t-shirt var det som gällde solen gassade och 
20 grader. Våra kompisar lämnade oss fram på dagen, så nu kunde vi välja vilken brygga 
som helst. Fisket var lika med noll men vi hade ju hela eftermiddagen och kvällen samt 
morgonfisket framför oss så vi tog det lugnt.

Nu var det dags med lunch surströmming med potatis hackad lök tunnbröd och en öl, o så 
gott med härliga rapar som efterätt. Det börjar mulna på eftermiddagen, och så kom reg-
net, ett regn som bara ökade och ökade, så den sedvanliga middan vid vindskyddet med 
eld från eldstaden att köra en wook med grönsaker och biff fick vi flytta in i min buss. 

Regnet bara öste ner så vi hade ingen brådska att ta oss ut att fiska, efter lite kaffe så kände 
vi suget att köra igång kvällspasset, men det hände inte ett skit förutom vi börja bli blöta, 
Mörkret börja smyga sej på vid åtta tiden veckan innan när vi var i Sandåslandet gick vi ut 
vid tiotiden för att fiska så vilken skillnad.

Göran funderade, ”skall jag sova över eller åka hem, jag är ju blöt enda in på kroppen” och 
regnet bara fortsatte att östa ner. 

Nu var det mörkt ute och Göran tog beslutet att åka hem, så nu var jag ensam men det står 
jag ut med. Försökte med några kast i mörkret men det var som förgjort, och jag som lovat 
att jag skulle bjuda på fisksoppa på regnbåge till tanterna när jag kom hem, men jag har ju 
förmiddagen på mej! Läggdags.

Vaknade vid femtiden och regnet hade upphört, kaffe och macka och under tiden hade 
det ljusnat så pass mycket att man såg vad man satte fötterna.Satt i vindskyddet en stund 
och blickarna for över sjön, var någon stans skulle göra en insats? Samtidigt började regna 
tillbaks till bilen och hämta regnkläder.

Första kastet brygga ett, lade jag linan över en båge som blev lika förvånad som jag det här 
ser ju bra ut att dom går så långt ut. Hade laddat två spön ett med torrfluga och ett med 
sjunktafs. Körde ett varv runt sjön med en kvart-halvtimme på varje brygga men inte ett 
skit. Dags för förmiddagsfika och hur skulle det gå med min fisksoppa som jag lovat! 

Nu har jag bara en timme på mej sen måste jag åka hem, jag hade provat alla möjliga och 
omöjliga flugor men nej. Brygga ett rakt ut med en flicksländenymf pang där satt den, men 
den körde mot mej i flera knop mot land under landgången och vidare ut mot näckrosorna 
på vänstra sidan. 



Blev tvungen att trä spöt under landgången med tillhörande slak lina och upp på andra 
sidan, satt den kvar månne jo den satt kvar men kört runt så att näckrosorna såg ut som en 
bukett blommor. Vad gör man nu och med soppan i tankarna så ta det lugnt, jag testade 
att dra men 0,18 är ju inte mycket att ha i detta läge, står och pumpar försiktigt ser bågen i 
buketten rör sig sakta, ger löslina och tänk han simmar sakta ut mot öppet vatten och jag 
ser linan drar iväg. Nu när fluglinan ligger runt buketten så jag drar och buketten flyter 
upp, nu kan jag drilla hem soppan, han är slut och kommer fint in på bredsidan i håven 
tack o lov. 

Nu slutar det regna skit samma nu åker vi hem till tanterna efter en blöt tillställning och 
gör i ordning soppan. Vid rensning så hittade jag en cigarettfimp i svalget men det fick 
kopiorna inte reda på, det är inte första gången det hänt mej frågan är hur det påverkar 
fisken och den som konsumerar den. 

Så ni som röker vid sjön och inte vet var ni skall göra av fimpen ett tips svälj den.



Bevingade vänner utanför fönstret
Text:Torbjörn Wirf
Repris på en uppskattad föreläsning om våra bevingade 
vänner utanför fönstret
En råkall kväll i november var det åter dags för Leif Ekblom att få berätta och beskriva lite 
om hur vi ska ta hand om våra bevingade vänner utanför fönstret under vintern. Leif är 
sannerligen en hängiven ornitolog. Det syns att Leif tycker om att föreläsa om fåglarnas 
liv då han med inlevelse och en bit humor berättar hur det är att vara fågel.

Leif började med att berätta lite om hur en fågel är uppbyggd och hur den över huvud 
taget kan flyga. Han drog liknelsen med humlans flykt över himlavalvet.

Efter fikat kom Leif mer in på hur vi ska vårda våra fåglar under den kalla delen av året. 
Några frågor kom upp om vad man skulle undvika att ge dem - om den salta svålen från 
julskinkekoket är lämplig då den är saltad. Leif sa att det inte är några större problem att 
hänga ut den till talgoxar och blåmesar, som verkar älska att sitta på fettet och äta. Det 
som är viktigt är att försöka plocka ihop en så varierande blandning man kan åt fåglarna. 
De är som vi människor - vi gillar ju också en varierande kost.

Solrosfrön, hampfrön, viltfågelblandning med lite havre i, jordnötter - bäst då att undvika 
partyblandningen som är full av salt - den passar bättre på kvällen till den egna drinken 
;o). 
Det finns kulor i nät i varierande storlekar - de är bra då det finns lite fett i dem också. 
Ja, Leif underhöll oss under flera timmar med sitt föredrag som var både intressant och 
uppskattat. Men innan vi var klara hade Bosse en film att visa. En film om en kråka som 
av någon underlig anledning fått "pippi" på Bosses sommarstugefönster. Den flög in i 
fönstret, kraxande och flaxande, under lång tid utan att ha minsta tillstymmelse till vilja 
att avbryta eller avslöja sin verkliga orsak. Gåtan är ännu olöst! Bosse får återkomma om 
hur det går med kråkan framöver.

Med Leifs goda råd om hur vinterfåglarna ska utfodras har jag nu under vintern satt upp 
ett fågelbord med solrosfrön, jordnötsautomat, ytterligare en solrosfröautomat, en massa 
talgbollar och dessutom även solrosfrö och hampfrön på backen för de lite större fåglarna. 



Nå, gillar de sitt buffébord då? Nja, lite svårt att avgöra faktiskt. Det verkar som om 
skogen och ängar håller dem med mat då besöken under lång tid har varit ganska skral. 
De som avprickats hittills är grönfinkar, talgoxar, gråsparvar, skator och duvor. Som synes 
ingen större trängsel ännu. Men det gäller att hålla ut och fortsätta mata så det finns mat 
när de väl behöver den.  
En sen kväll, dagarna innan julafton, trodde jag att jag hade fått ett riktigt celebert besök 
under fågelbordet. Det var något stort som rörde på sig. Många tankar kom om det var 
den sällsynta fågel som bara nämnts i sagor och påstås ha setts lite längre upp i landet, i 
Sundsvall - nämligen skvadern.

Nä, det var bara jösse som i skydd av mörkret tog sig en liten sen måltid av alla solrosfrön 
som fanns.

Lycka till med utfodringen av vinterns flygande gäster vid fågelbordet.

 Gäddmamman var ute och simmade med sina små 

yngel då dom fick syn på en wobbler.

- Mamma, vad är det där? 

- Det är den där haggan som eran pappa försvann med!!

Görans Sportfiske - Lagerkvistgatan 6 - 633 46 ESKILSTUNA
E-post: goran@goranssportfiske.se · 

Tel: 016 - 13 07 70 · Fax: 016 - 13 07 70 
www.goranssportfiske.se



Tankar vid svarven.
Text: Bengt Engelbrekt

Varför står man här på fritiden och gör detaljer till en 
flugrulle? 
Att läsa en god bok, eller njuta av ett glas fin maltwhisky och bara koppla av efter dagens 
vedermödor låter ju som något som vore betydligt trevligare än att försöka forma metaller 
till något som man kan och om man vill, köpa på ÖB för 199 kronor eller hur? 

Ja varför? De hela började på 70talet då jag fick för mig att bygga splitcanespön, det var 
spännande för det fanns inte mycket information om ämnet, men det blev en del trevliga 
spön. Mitt första canespö som jag byggde var en tvådelad 7’ som vägde 36gr och fiskade 
en lina 2, problemet var att sådana linor inte fanns, så jag använde en bit infettad 50 
pounds backing som lina, men man kunde inte kasta speciellt långt, kanske 10-12 meter, 
om det inte blåste för mycket. Men rinnande vatten, en halvkilos öring, 0.10 tafs och en 22-
24 nohackel torrfluga gjorde att det var spännande nog. 

Tillverkade faktiskt en 2” rulle till det spöt några år senare. En 3 delad 8’ för lina 5 var 
nästa projekt och mera användarvänligt, sen krympte spö längden igen och linvikten 
likaså. Det planade ut på 7-7½ fot för en WF4F eller en silke DT3I. 

På den tiden fiskade jag mycket och vi hade stor regnbåge i min klubbsjö. Problemet var 
att hitta en rulle som var liten men kunde ta ca 80m backing. Mer än så behövdes inte, kom 
jag fram till, för då gick tafsen av i varje fall. Sen en broms som bara hindrade rullen från 
att övervarva vid en rusning, en utanpåliggande spolkant att bromsa med och motvikt på 
veven, så att rullen inte vibrerade för mycket. Låter kanske inte som någon stor grej med 
motvikten, men har man en 2 kilos båge som ger järnet och man börjar få slut på backing 
då är det som att hålla i ett levande väsen, man kan få skador för livet. 

Så jag tillverkade en 2½” med en bred spole, s-vev och en enkel klickbroms. Den fungerade 
förträffligt, något som mina fiskekamrater också märkte och i slutet på året så hade jag fått 
in förfrågan på 10 rullar, men spön var och är fortfarande de roligaste att bygga. 

Så det tog ett par år innan dom fick sina rullar och på den vägen är det. Av min nuvarande 
blygsamma produktion av rullar står laxmodeller för ca 80 %. Är ingen laxfiskare själv. 
Även om jag fiskat i Em och Gaula några gånger och det är det där med att man ska nöta 
och åter nöta i laxfisket. 

Nej tacka vet jag att fiska öring, då kan man ligga vid åkanten och vänta på att de ska börja 
vaka, dricka något gott, njuta av naturen och bara koppla av. 



När man ser ett vak så vet man att det är en fisk som äter och kan fångas om man gör allt-
ing rätt. Om en lax går upp och visar sig gör den ju de bara för att jävlas med oss fiskare. 
Nej det är öring som gäller. 

Och det ultimata provet för mitt spö och rulle, stod just en öring för. I österdalälven en natt 
i juli 1982 så hakade jag i något rejält och efter 1 timme och 20 minuter kunde jag landa en 
öring på 4060gr. Den tog en 16 rackelhane, med tafs på 0.14, WF4F lina, 7½ canespö och 
min lilla 2½” rulle så är det, och kommer nog att vara den värsta fighten som jag varit med 
om. 

Nu kom jag bort lite från varför jag gör mina rullar, men att se glädjen i ögonen och känna 
uppskattningen av den som får sin rulle, efter ibland lång leveranstid, är väl det som gör 
att man håller på. Och att göra något unikt i denna värld av massproducerade saker, är 
också en drivkraft. 

Tyvärr hinner jag inte fiska så mycket jag vill men lite får man offra för den goda sakens 
skull.

Tight lines och lev väl.

0152-227 80
www.abkarlhedin.se



Ljungdalen

Text: Lars Henningsson
Första veckan i juli 2011 var vi ett gäng på 8 killar och 
en kvinna, hustru till en av deltagarna, som möttes på 
OK-macken i Kungsängen för att starta färden mot Här-
jedalen och Ljungdalen. 
Den ene deltagaren bodde i Funäsdalen och fixade nycklar och fiskekorten ifall vi skulle 
bli försenade.

 I Överhogdal som bara består av en handfull hus stannade vi till för en fikapaus. De 
hade bakom serveringen en damm genomfluten av en liten å där man kunde fiska regn-
båge men vi hade inte tid med det, fjällen väntade. 

Vid Åsarna tog vi vägen mot Ljungdalen. Nu var vägen helt nylagd och mycket bra, 
bättre än att åka över Flatruet. Vi hade bokat vandrarhemmet i Ljungdalen för en vecka 
men eftersom klockan var över 18.00 så fanns ingen personal. Vi inkvarterade oss som vi 
tyckte passade bäst själva. Jag och medpassageraren samt Funäsdalsbon delade ett rum 
som hade fyra platser, men eftersom chauffören snarkade fick han logera i solariet.

Sanningen var att alla snarkade i vårt rum ! På kvällen for vi iväg för att leta upp våra 
bokade båtar vi sjön Skärvagen. Framme vid sjön började vi prova nycklar på minst 20 
båtar som utströdda på en km alla var privata. Våra låg på andra sidan sjön fick vi veta 
dagen efter.

Nästa kväll skulle jag med mina rumskompisar till Skärvagen men då skulle vi vada 
och jag hade inga vadare med mig eftersom  det var sagt att vi skulle fiska från båt eller 
strand från

Ljungan. Jodå, det går fint att vada ut flera hundra meter i sjön påstod kompisarna , 
verkade konstigt tyckte jag. Men vadarna då? Jo du kan låna mina reservvadare säger 
den ene. Jag hade inte sett några reservvadare. Då tog han fram ett paket ungefär som en 
hopvikt poncho man köper hos Clas Ohlson. Jag fattade ingenting. De var tunna må ni 
tro, ungefär som målarhandskar man köper i 10-  pack! Men, OK då, jag provar väl så får 
vi se hur det går.



Din jaktbutik. 
Produkter inom jakt, fiske och fritid

Framme vid sjön uppstod nästa fråga, vad skulle jag ha på fötterna. Ta vadarstövlarna 
föreslog kompisarna! Det gick lätt att få ner de tunna vadarna i stövlarna men det var 
tungt att gå med vattenfyllda stövlar. Efter c:a 200 m var vi framme vi en djupfåra som 

antagligen är den å som flyter 
genom sjön. Inga stenar på bot-
ten, endast sand och där ute lite 
vatten-växter och många vak. 
Efter ett tag fick jag en skaplig 
harr och då uppstod problemet 
– var skulle jag göra av den, 
kompisarna hade korgar med 
sig men naturligtvis inte jag för 
den låg hemma inte använd på 
minst 20 år. För att inte behöva 
vada in till stranden hundratals 
meter knöt jag fast harren i 

snöret som finns i överkanten på vadarstövlarna så fick den hänga med tills vi åkte hem. 
I den här sjön är det lättast att fiska från båt som finns att hyra via turistbyrån. Det går att 
vada ut från många ställen runt sjön som är rätt stor. Bilväg finns ända fram med parker-
ing.

Infart från vägen mot Flatruet båda sidor om ån. Sjöbottnen består förutom stora sandflad-
er av sten och grund med växter och fisk finns det i bra storlekar, både öring, röding och 
harr, dock i olika delar av sjön. Vid sjöns utflöde i Skärvagsån är det ett vattenfall, därifrån 
och nedåt till vägbron är det fiskbart med höljor och små strömmar. Nedanför bron kan 
man fiska c:a 400 m, sedan börjar Storsjös fiskeområde.



Traditionellt "klubb-knytis" 
Text: Elisabeth Gustafsson
Ett gäng klubbmedlemmar träffades i november för 
tredje året i rad till "knytis" i lokalen. 
Den ena smaksensationen efter den andra avnjöts under kvällen. Att de här flugfis-
karna inte bara använder sin fantasi till att locka regnbågar och knyta flugor står helt 
klart när man får lyssna till deras matlagningshistorier. Det experimenteras och testas 
med råvaror och kryddor - ingen är slav under kokboken! Det är alltid lika spännande 
att smaka på det som erbjuds. I år bjöd Birgitta och Thorbjön på silltårta, Bosse på fisk-

soppa, Eskil på dragontorsk, Göran på lemon/
dillgravad regnbåge och Kalle på fiskgryta 
med aioli. Undertecknad kokade potatis och 
kompenserade i någon mån Margots uteblivna 
Oscarstårta med pepparkakor och Stiltonost. 
Som helhet en smakrik och trivsam kväll, som 
förhoppningsvis upprepas med fler deltagare 
under kommande år!

Ett glatt matlagningsgäng bestående av (från vän-
ster) Thorbjörn, Göran,Kalle, Birgitta,Eskil och Bosse 
(på fotot saknas fotografen Elisabeth)

Ordförande har ordet
För flugfiskeklubben har det varit ett händelserikt år. Som vanligt har medlemmar fiskat 
Sverige runt och även utrikes. Vi har haft  ett stort antal aktiviteter i klubblokalen samt 
utomhus under året: Klubben har även i egen regi bundit flugor med olika teman, sjö - hav 
- älv - fjäll samt en nybörjarkurs. Kastträningar i Campus gymnastiksal. Vår traditionsen-
liga Klubbsjödag var välbesökt, vädrets makter var på vår sida. Våra sponsorer bidrog 
med ett dignande prisbord, ett stort tack till dem.  Leif Ekblom höll ett mycket intressant 
föredrag om fåglar. Tema matlagning i november: Vi var 9 st som diskuterade olika recept 
och vem som skulle tillaga vad. Avsmakning vid gemensam "knytisbufé" i klubblokalen. 
Det var som vanligt synnerligen gott. Vår Klubbmästartävling, som gäller flest antal fiskar-
ter, fångade på fluga i Sverige. Ledarna (i början på december) i tävlingen har fångat 7st 
olika arter. Styrelsen ser fram emot klubbens 30:e verksamhetsår.Jag vill också framföra ett 
mycket stort tack till våra sponsorer.



Vilken härlig Klubbsjödag 2011!
Text: Elisabeth Gustafsson
Sol, blå himmel, spegelblank sjö och ett tjugofemtal flug-
fiskare på hugget – bättre kan det inte bli! Göran hälsade 
oss alla välkomna vid vindskyddet kl 09.00 lördagen den 
17 september. Han förutspådde den bästa Klubbsjödagen 
någonsin!
För att förstärka möjligheten till napp och fiskfångst hade dagen föregåtts av extra 
fiskisättning, men nykomlingarna visade sig vara varken hungriga eller lättlurade. Till en 
början var det därför tyst och lugnt på alla bryggor. Den förste som fick upp en regnbåge 
var kassör Bosse, men han lät den stå på tillväxt. Nästa fiskfångare blev Mauritz – han fick 
upp en på 2,8 kg! Inte illa, men ändå inte så dramatiskt för en storfiskare som dragit upp 
20-kilosfiskar. Han tyckte i alla fall att det var kul att få upp den här glänsande regnbågen.

Det blir ingen riktig Klubbsjödag utan Eskil vid grillen. Som vanligt såg han till att vi fick 
välgrillad fläskkarré att smörja kråset med. Denna tillsammans med potatissallad, grönsal-
lad och äppeldryck stärkte oss inför den spännande lottdragningen. Tack vare generösa 
sponsorer fanns det både dyrbara och många eftertraktade vinster. Det visade sig att det 
var Mauritz lyckodag – han vann ett MSX Emerald till ett värde av ca 2000 kr. Ett annat 
pangpris gick till Michael Wallbom, som vann 6 kg Karavankaffe skänkt av Strängnäs 
Kaffeservice. För att ingen skulle bli förtörnad erbjöd Göran ”tafspaket” till alla. Alla blev 
alltså vinnare! 

Sammanlagt antal fiskar som togs upp blev till slut 7 stycken. Inte dåligt, men det kunde 
ha varit bättre tycker säkert en del som inte ens fick ett litet napp. Den besvikelsen uppväg-
des av att det var en ovanligt fin dag vid Klubbsjön med tranor som cirklade över oss och 
förberedde sig för uppbrott.

Nästa år firar klubben 30-årsdag! Förväntningarna är stora…  

It´s all about the experience



SANDÅSLANDET
Text: Karl Malmgren
Som vanligt gick resan till Kiruna bra. Efter inhandling 
av mat och dryck, fortsatte resan till Kurravaara för vi-
dare transport till fiskevattnet. 
Även den här resan var vi 4. Jag (Kalle) Bosse Greger Andreas. Efter att vi slagit läger blev 
det fiske för hela slanten.

Vädret var väl så där men fisket skapligt. Jag hade bundit upp några små räkimitationer 
som vi hittade i harrarna föra året. De fungerade riktigt bra. Jag tänkte att jag skulle slå 
mitt rekord på harr men fick i stället en gädda på 1,4 kilo. Som vanligt gick vi till öring-
sjön. Där fick Andreas en skaplig öring, vi andra vart inte heller utan. En av dagarna 
tog vi en långpromenad till en sjö som kalas för lappgubben på grund av att den liknar 
en lappgubbe på kartan. När vi kom fram till sjön hade det börjat blåsa så det var litet 
svårt att flugfiska. Även i år så var det frost några nätter men jag hade införskaffat en ny 
sovsäck så kylan var inga problem. Fiket blev riktigt bra. Andreas var riktigt ihärdig och 
vi andra låg inte långt efter. Som vanligt hade Bosse torkad fisksoppa med sig den smak-
ade som vanligt mycket bra. Dagarna rusade i väg så snart var det slut på fisket för den 
här gången men återvänder gärna snart. 

Kalle med en fin Sandås harr, härligt “segel” på harren.



Arbeten i Klubbsjön
Text: Göran Grehn
Under året har vi fortsatt med bryggarbeten. Snön var 
besvärande under vårsäsongen men vi lyckades trots 
detta fullfölja bryggarbetena, så att samtliga bryggor är 
nu renoverade.
 Dock återstår en del justeringar av bryggorna som vi kommer att åtgärda under våren 
2012. Spängerna runt sjön har också fått en ansiktslyfting så att vi kan förflytta oss runt 
sjön utan att bli våta om fötterna. 

Ett annat projekt som vi har gjort under året är att ta bort sten och rötter vid vindskyddet. 
Bosse Pettersson och Lars Henningsson slet, drog, och bände bland stenar och rötter och 
lyckades plana till området runt vindskyddet. 

Ett ständigt problem har under året varit fimpar och snus på bryggor. Detta har påtalats 
ett antal gånger till våra medlemmar och har även framförts till Åkersfiske i samband med 
uthyrning. Thorbjörn Jonsson har under året varit arbetsledare med bryggarbetena och 
tillsammans med medlemmarna gjort ett mycket bra jobb.

Ett tappert gäng klubbmedlemmar som trotsar vinterkylan till gagn för oss alla.



Strängnäs Färghandel
Inspirationsbutiken

Trädgårdsgatan 1 Strängnäs Telefon 0152 - 10000

Medlemsbladet sponsras av

Redaktörns ruta
Text: Paul Bärlund

Traditionen fortsätter... ännu ett medlemsblad har sett 
dagens ljus. 
En grafisk förändring för detta år är att inleda artiklarna med en så kallad artikelin-
gress, vilket innebär att texten inleds med ett större typsnitt i en något avvikande färg.

Medlemsartiklar är stommen i ett medlemsblad. Jag vill påpeka att det inte behöver 
vara grammatiskt fulländade alster från er medlemmar. 

Göran och jag som arbetar med medlemsbladet kan hjälpa till med grammatik och 
sådan saker. Det är viktigt att få in artiklar för att hålla medlemsbladet levande, jag har 
lärt mig genom livet att alla människor har en berättelse värd att lyssna till eller läsa.

Du kan skriva artikeln till och med på ett vanligt papper om du känner dig bekväm 
med detta, det viktiga är att ditt bidrag lämnas in.

Hoppas ni finner årets nummer läsvärt i väntan på denna fiskesäsong.

Tigth Lines



Artbeskrivning 
Regnbåge 

Bearbetning: Paul Bärlund 
Källa: Kent Andersson, 2002-06, Regnbågsöring

Jag har för avsikt att de 
kommande åren skriva 
en artbeskrivning över de 
vanligaste fiskarter som vi 
sportfiskare fångar med en 
art per år. 
Först ut i denna serie är regnbågen som har 
det latinska namnet Oncorhynchus Mykiss.

 I artikel nämns begreppet “370 dygnsgrad-
er” vilket är en term som används för att 
beräkna kläckningstiden för fiskrom. Det 
innebär att man dividerar talet med aktuell 
vattentemperatur, t.ex om vattentempera-
turen är 10 grader tar det 37 dygn för rom-
men att kläckas (370/10).

Hoppas ni har behållning av sammanställn-
ingen, mycket nöje.

Beskrivning: 
Rovfisk. Grönblå rygg med silvergråa sidor. 
Mörka prickar på huvudet, kroppen och 
fenor men ej på buken. Regnbågsliknande 
(rödviolett) färgband utmed sidolinjen 
och på gällocken, speciellt under lektiden. 
Färgvariationer förekommer. 

Fortplantning: 
Leker i januari-juni i strömmande, syrerikt 
sötvatten när vattentemperatur överstiger 
cirka 12 grader. Gräver grop i lågvattnets 

grusbotten. Lägger upptill 50.000 
romkorn, kläcks efter ca 370 dygns-
grader. Förökar sig i svenska sötvat-
ten och där förstör rom från lax och 
öring som lekt tidigare.

Populationsfördubblingstid: 
1,4 - 4,4 år.

Storlek/max size: 
Totallängd 120 cm, vikt 25,5 kg, 18 år.

Sportfiskerekord: 
 1) 21,79 kg (49 lbs), Diefenbakersjön, 
Canada, 5 sept. 2009,  
2)19,69 kg, BC Canada, 5 juni 2007.

Utbredning: 
0-200 meters djup i söt-, brack- och 
saltvatten, 3-24 grader, minst pH 6,2. 
Ursprungligen i norra Stilla havets 
kustvatten med tillflöden. Inplant-
erad i många länders sötvatten runt 
om i världen. Även utsatt i Östersjön 
och i danskt kustvatten.

Föda:  
Zooplankton, insekter, fiskrom, små-
fisk, sniglar, mindre kräftdjur.

Status: 
Ej upptagen på internationell rödlista 
IUCN.

Användning:  
Mycket viktig matfisk, odlingsfisk, 
sportfisk, förekommer i offentliga 
akvarier. Säljs färsk, gravad, rökt och 
ibland fryst. Tillagas på många sätt. 

Det finns även KRAV-odlad svensk 
regnbågsöring.



Etymologi:  
Syftar på fiskens(hanens) regnbågsfärgade 
sidor.

Svenska namn:  
Rikssvenska; regnbågsöring 1904. Syno-
nymer: amerikansk laxöring (1985), 
blanklaxöring (1985), forell, kamchat-
kaöring 1988, laxforell, portionsforell 1942, 
regnbåge 1959, regnbågsforell 1893, regn-
bågslax 1961, stålhuvudslax 1927, stålhu-
vudsöring 1929.

Övrigt:  
Regnbågsöringen hybridiserar med 
strupsnittöring. Regnbågsöringen är i den 
första godkända beskrivningen känd som 
en asiatisk öringfisk från ryska halvön 
Kamchatka. Den stationära kamchatkaörin-
gen (f d Salmo mykiss, Walbaum 1792) och 
havsvandrande kamchatkaöring (f d Salmo 
penshinensis, Pallas 1811) är två huvud-
former av en valid art.

Även om regnbågen fick sin första god-
kända beskrivning 1792 var fisken och dess 
latinnamn känt långt innan dess. Fiskfor-
skningens fader svensken Peter Arctædius 
(Petri Artedi), 1705-35, skrev om regnbågen 
under latinnamnet Salmo mykiss i ryska 
Kamchatka med hänvisning till den engel-
ska zoologen Pennant. 

Det ska även tilläggas att strupsnitsöringen 
under en mycket lång tid fram till 1931 
också hade latinnamnet Salmo mykiss då 
man ansåg den var en form av regnbåg-
söringen, så kallade tvillingarter. Vad det 
ryska artnamnet mykiss betyder är inte 
känt, likaså hur gammalt det är.

Regnbågsöringen är också historiskt känd 
på ryska Kommandöröarna och i Alaska 
som tidigare tillhörde forna Sovjetunionen. 
Därefter utmed kusten i British Columbia, 
Canada, och Californien, USA, som havs- 
eller kustvandrande rödbandad "steelhead" 
(f d Salmo gairdnerii, Richardson 1836) 
vilken är en geografisk isolerad delpopu-
lation från ryskt ursprung. Regnbågens 
utbredning i Nordamerikas sötvatten 
var i stort sett först begränsad till Rocky 
Mountains (Klippiga bergen) men efter 
omfattande utsättningar även spridd i hela 
Nordamerika och sedan runt om i världen. 

Enligt internationella fiskforskare är reg-
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nbågen en öringfisk och inte någon slags 
laxfisk. Av den anledning tillhör regnbågen 
ursprungligen Stilla havets öringar i under-
släktet Rhabdofario och närmaste syskon-
art, tvilling i detta fall, i samma grupp är 
strupsnittsöring. Därmed är regnbågen inte 
någon Stilla havslax vilket DNA-analyser 
visat. 

Tyskland fick regnbågen första gången 
1882 men det är inte känt från vilket land. 
Danmark fick sin regnbåge omkring 1890. 
Sverige 1892 i en sändning ögonpunkterad 
rom från Tyskland.

VAD SKULLE FISKEN HETA?

 När regnbågen kom till Sverige uppstod 
frågan vad man skulle sätta för namn på 
fisken. Det blev forell 
(öring) från tyskan 
eftersom svenskan 
är ett germanskt 
språk. 

Sedan blev det regnbågsforell 
1893. Regnbågsöring, ett 1904 föreslagit 
namn på fisken, lanserades åter senare för 
att undvika den vilseledande benämnin-
gen regnbågsforell (forell är ursprungligen 
bäcköring, Salmo trutta, en portionsstor 
fisk). Namnet regnbågsforell försvann mer 
eller mindre under 1950-talet och man bör-
jade i stället använda namnet regnbåge. 

Professor Gunnar Svärdson skrev i sin bok 
"Fiskebiologi" 1964 att man bör använda 
namnet regnbågsöring som är korrekt. Men 
svensk handel lanserade i stället fisken 
under den vilseledande beteckningen 
"regnbågslax", ett namn som är strängligen 
förbjudet i utlandet. Livsmedelsverket och 
Fiskbranschens Riksförbund har dock gjort 
ett stort, grovt avsteg från vetenskaplig 

fakta och andra länders lagtext när man tills 
vidare godkände beteckningen "regnbåg-
slax" eller enbart regnbåge. 

Varför då den vilseledande beteckningen 
"regnbågslax" i svensk mathandel? Förklar-
ingen är enbart ekonomisk vinning, inget 
annat. Handeln tror mer på "lax" som 
säljande argument vilket kan i få fall kanske 
vara lite bättre än öring, men för internatio-
nella fiskforskare och många sportfiskare 
runt om i världen är öring betydligt mer 
värd än lax.

VÄRLDSPRODUKTION

 Regnbågen är en mycket populär odlings-
fisk, både som matfisk och sportfisk runt 

om i världen. Världsproduktionen av 
odlad regnbåge 
1989 uppgick 
till 204 034 ton. 
Frankrike stod 
för 30 935 ton, 
USA 27 725 ton, 

Danmark 25 500 
ton, Finland 18 520 

ton, England 17 844 ton, etc. Sverige 5 622 
ton (132,6 miljoner kr) som fem år senare, 
1993, minskat till 4 123 ton (109 miljoner kr). 
År 1993 var importen av färsk regnbåge till 
Sverige 436 ton (14,6 miljoner kr). Samma år 
exporterade vi 472 ton fryst regnbåge, värt 
13,8 miljoner kr. Regnbågen är rik på A-, D- 
och B12-vitamin samt innehåller niacin och 
pantotensyra som också är viktig. 

Guldforell (guldöring), namnet blev känt 
1962, är en guldfärgad odlingsform av 
forell (öring) som sedan ändrades 2002 till 
guldregnbåge för att undvika förväxling 
med en valid syskonart. Denna odlingform 
har sitt ursprung i USA men odlas även 
Danmark för export även till Sverige.



Coboltregnbåge (blåskimrande) är en annan 
odlingsform i USA och Frankrike som ännu 
inte nått Sverige men försök pågår i dansk 
odling för export. 

Beteckningarna Kamchatka steelhead, 
steelhead (stålhuvud) och steelhead trout 
är havsvandrande regnbågsöringar i endast 
Stilla havet men kan i undantagsfall även 
förekomma i några få små bestånd i de 
Stora sjöarna i USA/Canada, enligt norda-
merikansk uppfattning.

NÄRINGS- OCH ENERGIVÄRDE PER 
100 GRAM ÄTLIG DEL:

Vatten: 76,7 gram, 
Protein: 17,2 - 19,6 gram, 
Fett: 5,2 - 10,2 gram, 
Omega-3: 1,5 - 2,2 mg, vild. 
Omega-3: 448 mg, odlad, 
Energi; kJ 460-672, kcal 110-161. 
Rensförlust: 38 procent

Detta medlemsblad trycks och sponsras av

SYSKONARTER
Regnbågsöringen har sex syskonarter:

Oncorhynchus aguabonita, Golden trout, 
Guldöring. 

Oncorhynchus apache, Apache trout, Apache 
öring.

Oncorhynchus chrysogaster, Mexican golden 
trout, Mexikansk guldöring.

Oncorhynchus clarki, Cutthroat trout, Strup-
snittsöring.

Oncorhynchus gilae, Gila trout, Gilaöring.

Oncorhynchus iwame, Iwame trout, 
Iwameöring (finns endast i Japan)

Tre präster var ute och fiskade när deras bete helt plötsligt tog slut. 
Den första prästen klev ur båten och gick över vattnet för att hämta mer bete. 
Efter 2 timmar tog betet slut igen, och den andra prästen sa att han fixar bete denna gån-
gen....så han klev ur båten och gick över vattnet för att hämta mer. 
Efter ytterligare 3 timmar tog betet slut igen, och den tredje prästen sa att han ordnar bete 
denna gången. Så han ställde sig upp och klev ur båten och sjönk som en sten till botten...

Den första prästen vänder sig då till den andra prästen och säger:  
"Vi skulle berättat för honom var stenarna var" 



Besök på världens 
ändar
Text: Elisabeth Gustafson
 Den 14 november 2011 
återkom jag till Sverige 
efter mitt livs resa till An-
tarktis.
 
En resa som jag drömt om sedan jag var på 
Arktis för 10 år sedan. Att drömmen blev 

verklighet just nu hör ihop med att Polar 
Quest regelbundet skickar nyhetsbrev 
och ordnar träffar för intresserade där de 
berättar och visar bilder från fantastiska 
äventyrsresor. När nyhetsbrevet lockade 
med att fågelfotografen Brutus Östling 
skulle delta på resan tänkte jag: OK, nu 
eller aldrig! Jag beställde hastigt och lustigt 
resan till Buenos Aires, Patagonien, Falk-
landsöarna, Sydgeorgien och Antarktis. 

Sedan var det bara att länsa bankkontot och 
förverkliga drömmen. 

 Sammanlagt varade resan i 25 dygn, 
varav 20 ombord på Ocean Nova. Ett ryskt 
fartyg med en tillbakadragen men mycket 
tillmötesgående rysk kapten. Vår expedi-
tionsledare, som gjorde allt för att vi skulle 
kunna landstiga på de mest spektakulära 
ställena, öste lovord över honom. På vissa 
platser var det omöjligt att gå i land p g a 
för hård vind, men då letade de snart upp 
en annan plats. Ingen tvivlade på att de inte 

gjorde sitt 
yttersta 
för att vår 
äventyrs-
lystnad 
skulle till-
fredsställas.

 Det är 
svårt att 
samman-
fatta resan 
på några 
få rader. 
Jag har på 
väldigt 
nära håll 
sett sju 
olika 
sorters 
pingviner, 

sjöelefanter, pälssälar, albatrosser, valar. Jag 
har vandrat i Shackletons fotspår, besökt 
gamla valfångssstationer, satt min fot på 
antarktiska fastlandet. Sett väldiga isberg, 
glaciärer, magiska molnformationer och en 
karg natur helt utan träd. 

Träffat många intressanta medresenärer och 
lyssnat på kunniga, engagerade, erfarna 
reseguider. Åkt båt genom världens mest 



blåsiga hav utan att bli sjösjuk. Samtidigt 
som Zodiak-kryssningarna och vistelsen 
på land kändes lite kymiga emellanåt så 
levde vi ju - när havet var lugnt - lyxliv på 
båten med 3-4-5-rätters middagar och var-
ma wienerbröd för morgonpigga!

Själv klarade jag mig från olyckor och 
sjukdomar, men en kvinna bröt benet när 
vinden "tog" henne, två råkade ut för ofriv-
illiga gyttjebad i en pingvinkoloni och flera 
var förkylda och allmänt risiga emellanåt. 
Det var inte så kallt - runt nollan - men 
blåsten var grym rätt ofta. 

Ibland var jag nära att flyga iväg med vin-
darna, men lyckades hålla mig på jorden. 

 Jag har inte besökt alla världens 7 konti-
nenter men satt min fot på Antarktiska kon-
tinenten och befunnit mig 80 grader nord 
och 65 grader syd. Så extremt det kan bli 
om man inte har fysik och äventyrslystnad 
i klass med Ola Skinnarmo. Jag kommer att 
leva på den här resan länge, länge...  
 
Polarfarare Elisabeth  
 
PS Den som vill läsa mer kan gå in och läsa 
resebloggar på www.polarquest.se DS

Projektledarens 
ruta 

Text: Göran Grehn
Intresset inför årets uppl-
aga av vårt medlemsblad 
har varit stort. 
Flera artikelförfattare har bidragit till 
att ge vårt medlemsblad både ett mer 
omfattande verk liksom både spännande 
och intressanta och roliga artiklar. Syftet 
med medlemsbladet är inte att det bara 
skall handla om fiskefångster utan kan 
lika gärna vara en dråplig historia där 
man kan bjuda på sig själv lite. Det kan 
också handla om att man inte fått någon 
fisk alls! Medlemsbladet skall även spegla 
lite av vad Strängnäs Flugfiskeklubb gör 
och åstadkommer under året. Vi har i 
år försökt få med lite information samt 
något recept på fisk. Speciellt lämpligt 
eftersom vi hade en aktivitet om olika 
maträtter baserat på fisk med tillagning 
och provsmakning i klubben under 
hösten.

Bengt Engelbrekt

I år har vi glädjen att ha som gästskribent 
Bengt Engelbrekt. En visionär och rullma-
kare utöver det vanliga.  

Att läsa hans artikel är en fröjd för oss 
flugfiskare. Att åstadkomma något 
man själv har gjort ger en känsla av det 
ultimata fisket. Vad som är extra trevligt 
i detta sammanhang är att vi har Bengt 
som medlem i vår klubb. 



Vi ser fram emot att under våren få komma 
och hälsa på och höra ännu mer hur man 
åstadkommer en funktionsduglig rulle.

Tack Bengt för din medverkan!

Jag vill samtidigt framföra ett stort tack från 
hela styrelsen till Paul Bärlund som har 
axlat vår hemsida och tagit över ansvaret 
som redaktör får vårt medlemsblad. Det är 
verkligen roligt att jobba med hemsida och 
medlemsblad tillsammans med Paul som 
har stora kunskaper och ideer för utvecklin-
gen av vår hemsida och medlemsblad.

Jag vill också passa på att tacka alla som 
bidragit med artiklar till detta medlems-
blad samt givetvis våra sponsorer som med 
sitt stöd, gör det möjligt för oss att trycka 
medlemsbladet.

LYSANDE GUL 
FISKGRYTA 
Text: Kalle Malmgren

I samband med vår matlagningsknytis 
medförde Kalle Malmgren denna under-
bart goda fiskgryta som vi gärna vill dela 
med oss

INGREDIENSER:
400 g torskfilé 
300 g laxfilé 
1/2 purjolök 
1/2 gul lök 
1 vitlöksklyfta 
1 msk smör 
1 1/2 tsk salt 
1 tsk timjan 
1 tsk basilika 
2 1/2 dl torrt vitt vin 
1 1/2 fiskbuljongtärning 

2 dl vispgrädde 
1 dl crème fraiche 
2 dl vatten 
1 pkt 0,5 g saffran 
300 g räkor 
1 burk 150 g musslor 
1 1/2 tsk tomatpuré 

1. Smält smör i en stor gryta eller 
tjockbottnad kastrull.

2. Fräs löken ett par minuter tills den 
blir glansig och genomskinlig.

3. Pressa i vitlök,rör ner tomatpurén, 
salt timjan och basilika.

4. Låt detta fräsa med en kort stund

5. Tillsätt vin och buljongtärning.

6. Koka ett par minuter. 

7. Rör ner grädde creme fraiche, vatten 
och saffran. 

8. Sjud i 15 minuter.

9. Skär fisken i munsbitar, lägg i gry-
tan och sjud i ytterligare 7 minuter.

10. Tillsätt räkorna och de avrunna 
musslorna. 

11. Hetta upp och servera genast, gärna 
med vitlöksmajonnäs och ett varmt 
bröd (vitlöksbröd)

 Smaklig måltid.





En rejäl trekrok
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”Jag känner mig inklämd”



Ett av fiskeikonen Gunnar Westrins flugspön

En sommaröring får plikta

En gul lockelse



Ett tidigt vårfiske på Åland

Brygga 1 i vinterskrud

En tillfälligt fallen isfiskare

I väntan på en vinterfiske 
klassiker - varm korv


