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Förord

Syftet med denna jubileumsskrift 2018 är att bevara lite av den långvariga bakgrund som 

finns i vår förening och ge en skildring av de viktigaste utvecklingsetapperna i klubbens 

sjuttioåriga historia. Det mesta kommer att handla om punktvisa nedslag i det som hänt och 

uppgifterna har jag hämtat från fem tjocka pärmar med gamla protokoll, verksamhets-

berättelser, styrelseprotokoll, egna upplevelser och information från andra medlemmar. En del

bilder har varit svåra att tidsbestämma men har årtal funnits är det angivet. 

Jag kommer mycket väl ihåg den dag 2012 när Thomas Walther, vår nuvarande ordförande, 

sa till mig när vi spånade om kommande aktiviteter. ”Om några år ska vi vara Värmlands 

bästa flugfiskeklubb” sa Thomas då och idag sex år senare tycker jag, tills motsatsen är 

bevisad, att vi är det. Klubben är inte störst men erbjuder medlemmarna ett varierat 

kvalitetsfiske, vacker natur, tillgång till båtar, bryggor, gapskjul och grillplatser till ett mycket

överkomligt pris. När det gäller klubbens ålder är jag nog inte helt fel ute när jag påstår att det

inte finns så många renodlade flugfiskeklubbar i Sverige som är lika gamla som vår eller 

äldre. Alla har heller inte vår möjlighet att välja om man vill fiska öring eller regnbåge. 

Vi kan vara stolta över vår klubb och vi har ett arv att förvalta genom att vara rädda om de 

vatten och den omgivande natur vi disponerar så att även kommande generationer flugfiskare 

får ta del av de möjligheter som finns till rekreation och utövande av vår kära hobby på nära 

håll. Det gör vi bäst genom att sköta oss och vårda vår lånade lilla plätt på jordklotet. Miljön 

är allas vårt ansvar och den som inte klarar av att ta hand om sitt eget skräp hör inte hemma i 

vår klubb. Vi har alltid haft ett gott anseende hos skogsbolagen och har aldrig haft några 

problem med dem och inte de med oss. Så här skrev till exempel Johnny Rülcker, jägmästare 

på Gustafsfors revir, redan 1972 och inte har aktiviteten, det hängivna arbetet och fisket blivit 

sämre sedan dess:

”Efter att ha läst igenom årsmötesprotokoll samt årsberättelse kan jag inte annat än uttrycka 

min beundran för den aktivitet och framför allt det hängivna arbete som nedläggs till fiskets 

och klubbens fromma av föreningens medlemmar. Det har ju visat sig att arbetet givit resultat

i form av ett, såvitt jag kan förstå, mycket gott fiske. Jag hoppas också verkligen att den nu 

utförda rotenonbehandlingen skall ge åsyftat resultat.”

Projekt som dammbyggen, rotenonbehandling och kalkningsprojekt i båda tjärnarna samt 

bygget av en kalkdoserare i Bråttjärnsbäcken är omfattande arbeten som klubben utfört. 

Ekonomin har varit ansträngd många gånger och det har inte alltid varit så lätt men det har 

löst sig med hjälp av banklån, lotterier och extra uttaxeringar. Idag har vi en stabil ekonomi 

tack vare energiskt sponsorarbete av vår ordförande. Att utvecklingen går framåt i samhället 

gäller även vår klubb. Se bara på vad som hänt inom kalkningen av våra vatten och med 

fiskisättningen på sidorna 43-47 och 52-53. 

Kan denna jubileumsskrift tjäna som en ledtråd för yngre medlemmar och uppfriska minnet 

på äldre gör den sin tjänst. Vi måste veta historien för att kunna forma framtiden sägs det. 

Hoppas du finner nöje i att titta på bilder och läsa om hur det varit.     

Ett tack till alla som hjälpt mig med hågkomster, dokument och bilder: Malte Andersson, P-O 

Berggren, Leif Göransson, Elis och Monica Haffling, Kenneth Höög, Lars-Erik Larsson, Leif 

Svensson och Thomas Walther. 
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Elis Haffling på kvällsfiske i Bråttjärn. En av de medlemmar som varit med längst i klubben.  

        

Ett speciellt tack är på sin plats till Hagfors Kommun och Uddeholms AB som gjort det 

möjligt att ge ut denna jubileumsskrift och när den kommer från tryckeriet går vi mot en ny 

sommar med nya fiskeäventyr. Många har redan börjat längta efter att få blöta årets första 

fluga så snart taket över ”våra” vatten ruttnat och vägarna blivit farbara. Då kan vi grilla vid 

den nya fina grillplatsen vid Hundtjärn, njuta av utsikten och spana på Sjösandsländan när den

kläcker i början av juni. Vi glömmer vardagens bekymmer med salta räkningar och tvåan på 

bilprovningen. ”Dä årner sej”, nu är det sommarens flugfiske som står för dörren. Flugor ska 

bindas, tafsar ska bytas, rullar ska smörjas och kanske en ny lina ska köpas. Fiskevästen får 

hänga med ett år till och för en del medlemmar går planeringen av sommarens fjällfiske in i 

slutfasen. Vi behöver alla positiva saker att se fram emot och flugfiske är livskvalitet. 

Hur ser då framtiden ut för vår klubb?  Den närmsta tiden ser mycket ljus ut tack vare den 

goda ekonomi vi har och med alla större investeringar gjorda. Båtflottan är i mycket bra skick 

och vi har bra båtbryggor, där den i Hundtjärn ska byggas om och få förankring lika den i 

Bråttjärn så vi slipper dra upp den varje vinter. Det som återstår och som kostar större pengar 

är ett nytt gapskjul och en ny grillplats vid Bråttjärn som är planerat till 2019. Vi hoppas på 

fortsatt bra sponsring och sedan får vi se om vår byggmästare Leif Göransson orkar vänta ett 

helt år innan han drar igång.  

 

2018 års höjdpunkt blir naturligtvis 70-årsfirandet och att vi får besök av Gunnar Westrin, 

Sveriges klart ledande skribent och föredragshållare när det gäller flugfiske. Läs mera på 

sidan 61. I Hagfors har han aldrig tidigare varit och för oss kommer han att berätta om ”Mitt 

liv som flugfiskare”. 

Tight lines !

Gunnar Larsson, februari 2018. (Medlem i 54 år).                   

På omslaget en Gullspångsöring från Bråttjärn och i båten sitter Kenneth Andersson.
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Så här började det

Första gången man kan läsa om flugfisket i litteraturen är omkring året 200 efter Kristus. Där 
beskriver greken Claudius Aelian hur man fiskade i älven Astraeus i Makedonien. Krokarna 
tycks ha varit klädda med röd ull och vaxfärgade tuppfjädrar. Det man fiskade efter tros ha 
varit öring, då fiskarna beskrivs som att de hade "ett prickigt yttre". Sedan så tog sig flugfisket
genom Europa till England där abbedissan Dame Juliana Berner nämner det i sin artikel om 
fiske, den trycktes första gången kring år 1500.  (Wikipedia).
På de Brittiska öarna utvecklades flugfisket till vad det är i våra dagar, ett fiske med lätta spön
och fluglinor i flera klasser för olika fiskesituationer.             

Möte på Nya Hotellet i Hagfors
För vår klubbs del började det med att några intresserade flugfiskare i Hagfors hade förberett 
ett möte och inbjudit andra intresserade till Nya Hotellet för bildande av en flugfiskeförening 
den 23 november 1948. Flugfisket var inte särskilt vanligt i Sverige på den tiden och man kan 
nog anta att förväntningarna var stora bland dem som slutit upp. Vad hade de som satt vid ett 
kaffebord på Nya Hotellet en novemberdag 1948 för drömmar om flugfiske? Hur mycket 
kände man till om flugor, flugspön, rullar och linor? Troligen inte särskilt mycket, man 
kanske hade läst om det i engelska eller amerikanska skrifter men den svenska litteraturen 
inom området var tunn på den tiden, med några undantag. Författaren, fotografen och fiskaren
Hans Lidman (1910-1976) skrev närmare 60-talet böcker om natur, resor, människor och 
flugfiske. Han var en hängiven flugfiskare och hans tidigaste böcker är legendariska. 1942 
kom ”Fisket i våld”, 1945 ”Det nappar i Svartån” och 1948 ”Fjällfisken hugger”. 
Nils Färnström var ungefär samtida med Lidman och blev även han en uppskattad författare. 
Bland hans böcker är ”Lapplandsöring” från 1944 också en legendarisk berättelse. 
Det är nog många av klubbens äldre medlemmar, yngre med för den delen, som läst deras 
natur- och fiskeberättelser och som fängslats av förmågan att få läsaren att längta till naturen 
och flugfisket. 
Kanske bidrog deras skildringar till att det startades en flugfiskeklubb i Hagfors 1948.

                
Splitcanespön dominerade marknaden och många hade spön som producerats av Arjons i 
Malung eller norska Hörgård A/S. På bilden ett Arjon Tännäs splitcanespö med 
Hörgårdsrulle. Arjon köptes 1971 upp av AB Wallco Sport och 1974 köptes verksamheten 
upp av ABU.   
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En av initiativtagarna till mötet på Nya Hotellet på  Köpmangatan var Henrik Persson som 
hade sitt arbete som tjänsteman inom NKLJ (Nordmark Klarälvens Järnvägar). NKLJ bedrev 
på den tiden gods- och persontrafik på den smalspåriga järnvägen mellan Filipstad-Hagfors-
Karlstad. Henrik Persson hälsade de närvarande välkomna och uttryckte sin glädje över att så 
många hade hörsammat inbjudan och valdes till ordförande för dagens möte.  

          
        Köpmangatan. Huset t.v. är Nya Hotellet där klubben bildades 23 november 1948.

Utdrag ur första protokollet
§3 ”Ordförande redogjorde för hur långt förberedelserna för bildandet av ovannämnda 
förening hade kommit. Han sade bl.a. att eftersom Uddeholms  AB var den största 
markägaren häromkring, hade han, samt  Hilding Gustafsson och Olle Persson, i en skrivelse
till disp. Danielsen (VD i Uddeholms AB 1943-56) förhört sig om möjligheterna till att få något
fiskevatten för utövande av flugfiske. Svaret kom omgående från disp. Danielsen att även han 
hade haft den tanken att få fram lämpligt fiskevatten och att han även talat med 
fiskevårdskonsulent Molin om saken till vilken han hänvisade.
Fiskevårdskonsulent Molin redogjorde sedan för hur saken låg till mer i detalj. Där framkom 
det att möjligheterna fanns att den ev. föreningen skulle få en eller ev. flera tjärnar att odla 
fisk i. Däremot var det svårt att få något rinnande vatten.”

§4 ”Mötet beslöt att en förening skulle bildas och namnet fastställdes till Hagfors 
Flugfiskeklubb.”

§5 ”Beslutades att en styrelse om 5 personer skulle väljas.
Ordförande: Henrik Persson, Övriga; Hilding Gustafsson, Olle Persson, Hilmer Lundqvist, 
Åke Gruneau. Suppleanter: Nils-Arne Gruneau, Gunnar Gustafsson”.

Olle Persson arbetade inom kommunen med vattenfrågor och kallades för ”Vatten-Olle”.
Hilmer Lundqvist var överlärare.
Åke Gruneau var företagare och innehavare av Hagfors Tryckeri.
Nils-Arne Gruneau var också företagare och drev Hagfors Pappershandel.
Gunnar Gustafsson arbetade som tjänsteman inom Uddeholms AB.
Medlemsavgiften beslutades till 5 kronor och för 1949 betalade 19 medlemmar avgiften. 
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De första fiskevattnen 

Första kontraktet
Klubbens första fiskeår, 1949, fick klubben avslag på en förfrågan om att få arrendera 
sträckor i Nordmarksälven och Lovisebergsälven. Men redan året därpå, i januari 1950,  
upprättades ett kontrakt på 10 år med Uddeholms AB om arrende av Glihallstjärn, 
Björkåsbergstjärn, (kallas Björkåstjärn på vissa kartor) och Granbergstjärn. 

Glihallstjärn, ett av klubbens allra första vatten

Första inplanteringen
Första inplanteringen av fisk skedde 1951 men då bar det sig inte bättre än att klubben 
förväxlade två tjärnar på grund av att namnen inte var utsatta på generalstabens karta. 
Ensomrig amerikansk bäckröding sattes ut i Ottertjärn istället för i den närbelägna 
Glihallstjärn. Uddeholms AB gick inte med på att klubben skulle få disponera Ottertjärn och 
fiska upp bäckrödingen som man satt ut och betalat för, varför den inplanteringen inte kom 
klubben till nytta. 

Avtal om Yx- och Bråttjärn
1952 tecknades avtal den 4 april om arrende av Bråttjärn och Yxtjärn och då fick klubben 
kompensationsfisk från Uddeholms AB för den felaktiga isättningen året innan. 2000 
ensomrig laxöring sattes ut i Bråttjärn, 1000 i Yxtjärn, 500 i Björkåsbergstjärn och 200 i 
Glihallstjärn. 1954 sattes 3000 laxöringsyngel ut i bäcken mellan Yx- och Bråttjärn.
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Förmån för skogens personal
Ett önskemål från skogsförvaltningen var att skogvaktare och jägmästare fick fiskerätt i 
klubbens vatten med de regler som gällde för medlemmar. Som motprestation skulle de hjälpa
till med vakthållningen när de var ute i markerna.  
Korrespondens med jägmästare och andra höjdare inom Uddeholms skogsförvaltning inleddes
alltid vördnadsfullt med ”Herr” framför titeln. Till exempel: ”Herr Jägmästare Bo Österlöf”.

Leverantörer av fisk
Fisk köptes i början från Fiskodlingsanstalten på Sollerön och sedan under lång tid från 
Kedjeåsens Fiskodling i Karlskoga. Numera sker leveranser av regnbåge från GustavaLax, 
som har sin odling i Framsjön (Knon), och Gullspångsöring från Sävenfors Fiskodling utanför
Hällefors. De är pålitliga leverantörer med bra kvalitet på fisken och i dagsläget fungerar allt 
utan problem. 1974 hade Kedjeåsens Fiskodling visat intresse av att byta till sig kvidd i större 
mängder mot laxöring för isättning i Bråttjärn. Klubben hade sagt ja till detta men om det blev
något av är osäkert då inga fler anteckningar finns. 
Förr köptes yngel eller en- till tvåsomrig fisk med förhoppning om att fisken skulle växa till 
sig. Som exempel kan nämnas de närmaste åren efter rotenonbehandlingen i Hundtjärn. Under
de fyra åren 1973-1976 satte man i 5000 regnbågar i storlek 7-12 cm och 1600 ensomriga 
laxöringar i Hundtjärn! Det kan man kalla överbefolkning och styrelsen blev medvetna om 
detta och höll igen på antalet isatt fisk kommande år. 
Under åren 1973-76 var antalet fisketillfällen 838 stycken och det fångades 544 regnbågar och
328 öringar. Storleken på fångad fisk framgår ej av statistiken. 
Numera ligger focus på ”put and take” och vi köper större fisk från halvkilot och uppåt.

Nordmarksälven nedströms Sågartorpet ville klubben gärna arrendera.  
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De första fiskevattnen (forts.)

Önskemål om vatten
De första åren i klubbens historia och under hela 1950-talet återkom i protokollen ofta tankar 
och önskemål om vatten som klubben skulle kunna använda. Det kan vara av intresse att veta 
hur tankarna gick och vilka vatten som var på tapeten. Ett vatten som nämndes flera gånger, 
även efter avslaget 1949, var Nordmarksälven med sträckan Sågartorp - Nordmarks station.
Vatten i angränsande landskap, till och med i Norge, kunde man tänka sig när det gällde 
rinnande vatten.
Andra vatten i närregionen som man tittade på var:
- Hagälven
- Örsjöarna (ovanför Knon)
- Hundån
- Skyttåsgruvan (för odling)
- Ottertjärn
- Vallaälven
- Bäcken mellan Lilla och Stora Ullen
- Sirsjöälven
- Lovisebergsälven mellan Kvarnäs och Klarälven
- Stockforsen i Nordmarksälven (Privat ägare)

Hagälven hade ett naturligt bestånd av öring.

Efter rotenonbehandlingarna 1963 respektive 1972 har inga önskemål om nya vatten 
förekommit i några protokoll.
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Klubben gick på sparlåga

Låg aktivitet
1957-1960 var aktiviteten så låg i klubben att verksamhetsberättelserna för de fyra åren är  

sammanslagna till en och för 1961 finns ingen.  Under de fem åren hade klubben endast två 

klubbmöten och tre styrelsemöten. Klubben gick på sparlåga och bara 500 stycken ensomrig 

laxöring isattes i Björkåsbergstjärn under den perioden. En orsak till den låga aktiviteten kan 

möjligen vara att tillgången på laxöringsyngel var mycket begränsad under en period på 1950-

talet.

Så här skriver man i den sammanslagna verksamhetsberättelsen: ”Styrelsen vill slutligen 

uttala den förhoppningen att en reorganisation av klubben nu kan komma tills stånd till 

båtnad för flugfisket och klubbens medlemmar”.

Björkåsbergstjärn prioriterad
En eka inköptes dock under denna period och placerades i Björkåsbergstjärnen. 

Man gjorde också ett mindre lyckat försök genom att med nätfiske flytta öring från Yxtjärn 

till Björkåsbergstjärn som tydligen var prioriterad före Yx- och Bråttjärn. Det projektet 

lyckades inte så bra.

I protokoll kan man läsa att: ”Björkåsbergstjärnen utvecklar bra öring medan Yxtjärn och 

Bråttjärn anses magert. Fisk finns men den är liten. Försök bör göras med hård utfiskning för

att se om de kvarvarande utvecklas till normal storlek”. 

Det var alltså före rotenonbehandlingen.

Björkåsbergstjärn.
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Rotenonbehandling av Yx- och Bråttjärn

Till de riktigt stora händelserna inom Hagfors Flugfiskeklubb räknas de rotenonbehandlingar 

som gjorts i Yxtjärn, Bråttjärn, Lilla och Stora Hundtjärn. Rotenon är ett gift som kommer 

från vissa tropiska ärtväxter. Det dödar fisk, insekter och även växter genom att 

syreupptagningen blockeras. Används i fiskevårdssyfte än i våra dagar. 

Försök med utfiskning
Innan rotenonbehandlingen försökte man med utrotning av abborre i Bråttjärn genom fiske 

med mjärdar. 1953 fångades cirka 3000 abborrar. Med 8 mjärdar fångades året efter cirka 

2500 abborrar och cirka 1000 mört. 1956 fångades cirka 300 abborrar.

Bråttjärn

Tillstånd och finansiering
Första gången man kan läsa om planer på rotenonbehandling är i verksamhetsberättelsen för  

1954-55 men det skulle visa sig att det dröjde ända till 1963 innan planerna sattes i verket.

Förfrågningar om kostnaden för rotenonbehandling i Bråttjärn och Yxtjärn hade skickats ut  

och i januari 1963 hade offert inkommit från Gullviks Fabriks AB, Malmö (filial i Karlstad) 

på rotenon till 10:50 kronor per liter, samt från Lundahl och Co i Storvik på själva 

spridningen till 700 kronor inklusive arvoden och reseersättning. Därmed kunde arbetet med 

att söka tillstånd påbörjas.
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I verksamhetsberättelsen från 22 november 1963 kan man läsa:

23 april:  Erhölls tillstånd från Kungl. Fiskeristyrelsen att få utföra behandlingen. Eller som 

Fiskeristyrelsen skrev i tillståndet ”…att idka fiske med giftigt ämne”

23 september:  Rotenonbehandling utfördes i Yxtjärn och Bråttjärn med tillhörande tillflöden,

varvid ett stort antal medlemmar voro närvarande. Rotenonåtgången uppgick till 220 lit.

9 oktober:  För finansiering av vidtagna åtgärder upptogs lån i Wermlandsbanken till en 

summa av kronor 4000:-  Fyra medlemmar gick i borgen för lånet. För verksamheten 1964 

beräknades åtgå kr. 1100:- för inplantering av öring.

Som framgår av ovanstående kan man säga, när man väl bestämt sig, att handlingskraften 

inom klubben var stor även på den tiden. Från ansökan till tillstånd tog det knappt tre månader

och från tillstånd till utförd behandling knappt sex månader. Bra jobbat!

 

Yxtjärn.

Sista isättningen av regnbåge i Yxtjärn gjordes 1983 och ingen kan finnas kvar idag. Möjligen

kan någon öring ha vandrat upp från Bråttjärn vilket är tveksamt men inte helt omöjligt.

De senaste decennierna är det inte många som blött en fluga här men mindre vak har 

observerats och det kan tyda på att bäcköring finns i tjärnen eller att yngel från isättningen av 

Gullspångsyngel i bäcken 2015 har vandrat uppströms. Se mera om det på sidan 24.
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Rotenonbehandling av Yx- och Bråttjärn (forts.)

Vattentest
En vecka efter rotenonbehandlingen skulle vattnet testas för att se om giftet var borta innan 

fiskisättning kunde ske. Testet gjordes genom att en mjärde med kvidd sänktes ner i Bråttjärn 

och fick vara i vattnet en tid innan den togs upp. Alla kvidd hade överlevt och det var därmed 

klart för inplantering av öring.

Efter testet släpptes kvidden ut i tjärnen och är grunden till det kviddbestånd vi idag har i 

Bråttjärn. 15 medlemmar var med när första isättningen av fisk gjordes den 31 maj 1964 och 

den bestod av 500 st 15 cm laxöring á 1.25/st och 500 st 12 cm regnbågslax á 1:-/st.

Samtidigt gjordes en inplantering i Yxtjärn av 100 st 12 cm regnbågslax á 1:-/st.

En enda gädda överlevde
Resultatet av rotenonbehandlingen i Bråttjärn blev mycket bra då vi idag har varken abborre, 

mört eller gädda kvar. Men strax efter utrotningsfisket hände något som starkt oroade 

medlemmarna.

Gunnar ”Sotar´n” Persson fiskade med streamer och fick ett hugg utöver det vanliga. Efter att 

ha drillat fisken i en halvtimme med 0.18-tafs orkade ”Sotar´n”, som led av kärlkramp, inte 

mer utan fick överlämna spöet till sin fiskekompis Rudolf Bergman. Han fick fortsätta att 

trötta ut fisken som så småningom visade sig vara en gädda på 5.5 kilo. 

”Vad har du satt i för fisk”, sa ”Sotar´n” när han ringde upp Kenneth Höög som på den tiden 

var ansvarig för fiskisättningen inom klubben. Men det var den enda överlevande fisken från 

rotenonbehandlingen och den hängdes upp på gapskjulet till allmän beskådan.

                                               
                                     Gunnar ”Sotar´n” Persson
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Hagfors Flugfiskeklubbs styrelse 2018: 
 
Ordförande Thomas Walther 0563-15054, 070-5458075 
                thomas.walther@spray.se
 

Sekreterare Leif Göransson 0563-72130, 070-5678442, 070-2294827
                      leif.goransson@telia.com
 

Kassör Per-Ove Berggren 0563-13050, 070-2368714
              per-ove.berggren@dekra.com
 

Vice ordförande Lars Wetterstrand 070-2467752
                           lars.wetterstrand@uddeholm.se
 

Vice sekreterare Gunnar Larsson 070-2626885 
                           n.gunnar.larsson@telia.com
 

Ledamöter         Nils Kjellvang 0563-14726, 070-1900378
                          nilskjellvang@icloud.com
                                
                          Christopher Lindholm 076-8569344
                          clindholm@live.se
 

Suppleant          Patrik Lindholm 073-8393900
                        plindholm86@gmail.com      

Ordföranden genom åren.               

Hagfors Flugfiskeklubb har haft 13 olika ordföranden genom åren. Några har suttit korta 
perioder, andra längre. Dem som suttit längst är Per-Erik Söderberg som varit ordförande i 10 
år (två omgångar) och Odd Sandberg som suttit i hela 17 år. Men den riktiga trotjänaren i 
styrelsen är Åke Gruneau som var kassör från 1948 till 1979, alltså i 31 år.  
                                                                   

1948-1952    Henrik Persson   1953-1954  P-E Söderberg  
1955-1956    Sven Stjernlöf 1957-1961 Nils Lundgren
1962-1968    P-E Söderberg          1969-1970 Theodor Nykvist                       
1971-1975    Sven Johansson 1976-1977 Karl-Erik Jansson
1978-1981 Sven Johansson 1982          Vakant
1983-1984     Leif Svensson 1985-1990 Ture Brobäck
1991-1994 Alf Sandberg 1995-2011 Odd Sandberg
2012-            Thomas Walther
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Dammen i Bråttjärn 

Problem med översvämningar
Ett ständigt återkommande problem för klubben är översvämningar vid snösmältningen. 
Många medlemmar har lagt ner mycket tid och kraft genom åren med dammbyggen, 
förstärkningar, reparationer och bevakning. Vi har haft turen att inte ha drabbats av något 
dammbrott även om det varit på håret några gånger. En kontinuerlig uppsikt är av största vikt 
på våren när allt smältvatten ska passera dammarna.  

Bygge och ombyggnad
Under några dagar i maj 1964 byggdes Bråttjärnsdammen färdig av 8-9 medlemmar och 
gallret monterades. Sommaren 1976, 12 år efter bygget, revs dammen och byggdes om.

Överströmningsränna
1977 var ett riktigt krisår med extremt kraftig vårflod. Jord spolades bort på dammarna och 
man hade specialbevakning från början av mars till en bit in i maj. Att dammarna klarade sig 
betraktades som ett ”under”. I slutet av april forsade vattnet tre decimeter över dammarna och 
det var då man tog beslut om att bygga en överströmningsränna vid båda tjärnarna och det 
bygget gjordes samma år. 
Två år senare, 1979, förstärktes överströmningsrännan med brädor och beslag efter det årets 
översvämningsskador. 
 

Bäversabotage                                

Stor risk för översvämning var det 2002 när en bäver hade täppt till dammen och då lades en 
läns ut för att fånga upp bävergnag och annat skräp. Även 2004 var det högt vattenflöde. 
2015 översvämmades dammen helt i april men tack vare att det upptäcktes i tid hann det inte 
bli några skador. Orsaken var även denna gång att två bävrar hade täppt till gallren i båda 
rännorna med jord och bävergnag. De fick plikta med livet senare under jaktsäsongen. 

Översvämningen vid Bråttjärnsdammen 23 april 2015. Då var det nära att dammen spolats 
bort. Bilden visar med all tydlighet vikten av tillsyn när snösmältningen är igång.
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Dammen i Hundtjärn

Första bygget
Dammen i Hundtjärn med galler byggdes 1967 och året därpå gjordes en förstärkning.
1975 byggdes dammen om. Ett billast grus kördes fram till Hundtjärn, sedan roddes hälften 
till dammen och hälften användes till fyllnad för nya gapskjulet.

Överströmningsränna
1977 var det kris vid dammen när en kraftig vårflod spolade bort jord. Åtta kubikmeter 
pinnmo kördes den 27 juli med en dumper ända fram till Hundtjärndammen och en 
överströmningsränna byggdes. 

Förstärkning och reparation
1981 var dammen i behov av förstärkning och den 14 februari  kördes en billast grus till 
dammen och den 3 april fraktades 13 ton pinnmo från vägen till dammen med snöscootrar och
släp.           
2000-2001 blev det inte mycket fiskat för Lars-Erik Larsson och Per-Gunnar Nilsson. De  
lade ner det mesta av sin fritid de somrarna på att reparera dammen som var i mycket dåligt 
skick och nästan upprutten. 

Högt vatten vid Hundtjärnsdammen april 2016.
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Premiärfiske

Klubbens äldsta tradition, med rötter från slutet av 1970-talet, är premiärfisket på våren. 

Under lång tid tilläts inget fiske innan premiärfiskedagen men på senare år är det ändrat så nu 

får man börja fiska när man vill och själva dagen är mera en social aktivitet. Vi träffas vid 

Bråttjärn en lördag i början/mitten av maj. På stigen upp till tjärnen är en tipspromenad 

anordnad och efter några timmar är det dags för prisutdelning. Fram till dess serveras kaffe, 

kolbullar, korv, ärtsoppa eller annat tilltugg. En mycket populär aktivitet och många tar 

tillfället i akt att börja säsongens fiske just den dagen. 

Fiskepremiär vid Bråttjärn 17 maj 2008. Anslutningen var av synliga skäl inte så stor.

Fint väder vid premiärfisket 1988.
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Under några år på 80-talet hölls premiären vid Hundtjärn men flyttades senare till Bråttjärn.

Från vänster: Arne Johansson, Eero Kortelainen, Elis Haffling, okänd och Monica Haffling.

Anledningen till flytten var att vägen ner till Hundtjärnen varje vår är svårt drabbad av 

tjällossning. Många är de bilburna medlemmar som varit sugna på en tidig start på säsongen 

och fastnat i leran. Flera har suttit så hårt fast att man varit tvungen att begära traktorhjälp för 

att komma upp. 

Anna Stafås sköter prisutdelningen under fiskepremiären vid Bråttjärn 16 maj 2009. Familjen 

Stafås sköter arrangemanget sedan lång tid tillbaka och har haft hjälp av Kenneth Andersson. 

Före dem var det Kerstin och Rolf Berglund samt Monica och Elis Haffling som höll i 

trådarna under många år.
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Vakthållning

Tjuvfiske har förekommit av och till, mest i Hundtjärn. 1964 infördes vaktlista då 

medlemmarna indelades i vaktlag om två till tre medlemmar med skyldighet att bevaka 

tjärnarna vissa bestämda dagar. Det systemet gällde ända till 2005 då det ändrades till att 

vaktlaget själva får välja minst en vaktdag inom en tvåveckorsperiod. Att se till dammarna 

ingår också i vakthållningen, en viktig uppgift som ofta ”glöms bort” vid Hundtjärn. 

 

En märklig händelse är den stöld som skedde i gapet vid Bråttjärn 2015 då en nästan ny 

klyvyxa försvann. Förvåningen var stor när polismyndigheten i Mora (!) ringde och 

meddelade att de haffat en småtjuv från orten som hade vår yxa bland det stöldgods de tagit i 

beslag. Tack vare att yxan var märkt med ”Hagfors Flugfiskeklubb” kunde polisen spåra den 

till oss. Många var funderingarna över hur tjuven från Mora hade hittat till Bråttjärn.

2011 hade vi problem med att gallret vid Hundtjärnsdammen var uppdraget och placerat 

ovanpå dammen vid två tillfällen. Gallret förseddes då med lås och efter det har det inte 

förekommit något mera sabotage där. 2014 fick alla båtar och även gallret kodlås.

Något år efter händelsen med gallret förekom flera gånger att mindre träd och stenar av 

varierande storlek var utlagda på vägen från korsningen ovanför torpet och ner till Hundtjärn. 

Vid ett tillfälle fick en medlem ta bort 19 stenar för att komma fram. Ett syfte kan ha varit att 

fördröja de medlemmar som var på väg till tjärnen så att tjuvfiskare skulle hinna undan. Eller 

om det bara var ett pojkstreck? Flöten och metrevar har några gånger hittats bland 

vattenväxterna och i båtarna i Hundtjärn.  

              
Sedan de nya förbudsskyltarna kom upp för några år sedan verkar det som om det blivit 

mycket lugnare. Det är viktigt att styrelsen informeras vid tecken på att tjuvfiske förekommer.
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Eldsjälar

Per-Erik Söderberg
Per-Erik Söderberg var sporthandlare i Hagfors under många år och en entusiastisk 
flugfiskare. Han startade sitt företag på 50-talet och hade sin första butik i en liten stuga vid 
Mana ovanför vad som idag är förskolan Treklövern. När omsättningen ökade flyttade Per-
Erik verksamheten till den lokal på Skolgatan som Hagfors Pappershandel nu har.  
Han var mycket kunnig inom allt sportfiske och drev, tillsammans med sin fru, den bästa 
sportbutik vi haft i Hagfors. Klubben använde honom som kontaktperson i mycket, man 
kunde till exempel hämta medlemskorten i affären och många är de äldre Hagforsbor som 
köpt fiskeutrustning hos Per-Erik. Han var med och bildade klubben och var ordförande 1953-
54 och 1962-68.
Per-Erik kunde offra mycket tid på en kund bara han fick prata flugfiske, andra fick vänta, 
och det blev åtskilliga som han övertygade om att börja flugfiska och ansluta till vår klubb. 

En historia om Per-Erik florerade länge på ”bygda” om en fiskeresa som han gjorde 
tillsammans med sin kompis ”Vatten-Olle” till en mindre laxälv i Norge. Per-Erik var en ivrig
laxfiskare och redan efter en halvtimme den första dagen fick han ett riktigt kraftigt hugg. 
Han hojtade på ”Vatten-Olle” om att snabbt komma och hjälpa till med håvningen av fisken 
som gjorde stort motstånd. ”Den bara står och tjurar, den bara står och tjurar”, upprepade Per-
Erik flera gånger och blev mer och mer uppjagad av situationen och att den stora fisken bara 
flyttade sig i sidled, ända tills en norrman som fiskade från andra sidan älven ropade: ”Gutt, 
du sitter akkurat fast i mitt sluk”.
Vatten-Olle glömde aldrig att påminna Per-Erik om den stora ”laxen”.                                      

Per-Erik Söderberg
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Eldsjälar (forts.)

Arne Ericson
Ett rejält uppsving i klubbverksamheten blev det 1971 när Arne Ericson valdes som 
sekreterare. Han innehade den posten tills han gick bort 1983 och var den som lade grunden 
till mycket av den etik, moral, utveckling, ordning och reda som länge präglade klubben. Arne
var en riktig eldsjäl och försatte aldrig ett tillfälle till att tala om hur viktigt det var att vara 
rädda om den natur och de fina vatten vi fått att disponera. Under hans tid som sekreterare var
vi inte så många medlemmar vilket gjorde att alla kände alla och det bidrog till att 
sammanhållningen var mycket god. Arne var noga med att lyssna in idéer och synpunkter 
innan beslut fattades och när han kallade till arbetsdag ställde alltid många medlemmar upp.
Vid rotenonbehandlingen av Hundtjärnarna på 70-talet kom 20 personer, det var halva 
klubben!
Arne är också den som ritat våra djupkartor. Trots sjukdom ställde han alltid upp när det drog 
ihop sig till något projekt. Även om hans krafter inte räckte till fysiskt arbete fanns han alltid 
där, redo att hålla i trådarna. När han gick ur tiden fick klubben en svacka under en period 
men återhämtade sig och är nu livaktigare än någonsin. 
Hoppas att både Arne och Per-Erik hittat bra flugfiskevatten i de sälla jaktmarker där de nu 
befinner sig. 

                                
                         Arne med sin fru Ester under en fiskepremiär vid Bråttjärn.
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Vad vore vår klubb utan de eldsjälar och andra som lägger ner mycket av sin fritid och arbetar
ideellt för klubbens bästa? Oftast jobbar de i det tysta, utan uppmärksamhet från andra 
medlemmar, och de får sällan eller aldrig ett erkännande för det arbete de utför. Det är tack 
vare dem som vi alla har tillgång till ett bra fiske och allt som klubben erbjuder. Vi kan 
komma till dukat bord där allt är serverat, det är bara att rigga spöet och fiska. Men för att 
verksamheten ska hållas rullande är det mycket som måste fungera och som alla borde tänka 
på som inte kan, orkar eller vill hjälpa till. Flera eldsjälar skulle behöva omnämnas speciellt, 
men två som gjort extra stora insatser för klubbens utveckling på senare år, och som verkligen
kan kallas eldsjälar på riktigt, är vår ordförande Thomas Walther och vår sekreterare Leif 
Göransson. 

Thomas har ett mycket starkt engagemang i klubbens utveckling och gör ett otroligt jobb som 
sponsoransvarig. Det har bland annat gjort att vi haft råd att förnya båtflottan, skaffa 
båtbryggor till båda tjärnarna, bygga nytt gapskjul med ny grillplats vid Hundtjärn, öka 
budgeten för fiskköp och erbjuda gratis julbord till alla medlemmar. Dessutom har han fixat 
sponsring för ett 70-årsfirande av klubben med ett besök av Gunnar Westrin med flera, samt 
att vi kan ge ut denna jubileumsskrift.

Leif gör ett fantastiskt arbete som sekreterare och byggmästare. Han har ritat, transporterat 
material, byggt och målat vårt nya fina gapskjul med den nya grillplatsen vid Hundtjärn i 
huvudsak ensam och fixat de nya lösningarna med sänkloden i alla båtar. Bland allt annat har 
han också byggt om en egen kärra och försett den med tank för fisktransporterna till Bråttjärn 
med fyrhjuling. Det har underlättat fiskisättningen avsevärt. Han har även byggt en anordning 
vid Bråttjärn för smidigt isläpp av fisken och en ny fin båtbrygga där.
 

       
Thomas Walther                                 Leif Göransson

Det är flera medlemmar som gör fina arbetsinsatser med ekonomi, bryggor, båtar, åror, 
gäddfiske, risvasar, fiskisättning, brasved, fiskepremiärer med mera. Ingen nämnd och ingen 
glömd. Men ni ska veta att ert arbete för klubben är värdefullt. 
Dags att lyfta på klubbkepan och tacka för allt ni gör för klubbens bästa.
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Bäcken mellan Yxtjärn och Bråttjärn.

Upprensning i bäcken
Redan i protokoll från några år efter bildandet av klubben dyker tankar upp om hur bäcken 

mellan Yxtjärn och Bråttjärn skulle kunna förvaltas i fiskevårdande syfte. 1953 rensades 

bäcken och ”avsatser” byggdes. Man hade även en idé om att anlägga en uppfödningsdamm i 

anslutning till Yxtjärn men den avstyrktes då den ansågs ”för riskabel med tanke på 

förefintlig abborre”.

1956 indelades bäcken i tio sträckor som olika arbetslag fick ansvar för att rensa och ”därmed

kunde man befordra möjligheten för öringen till lekplatser och vandring”. Samma år beslöt 

man inköpa 3000 laxöringyngel för inplantering i bäcken. Detta hände ju före 

rotenonbehandlingen och många blev nog föda till abborrar och gäddor. 1966 rensades bäcken

återigen och 1975 rapporterades om att vissa tecken tydde på öringlek i bäcken. Den senaste 

rensningen gjordes 2012.

        
Våra tidigare fiskebröder såg potentialen till öringlek och det är ingen tvekan om att 

möjligheterna är mycket goda med grusbäddar och forsar på flera sträckor. Det gäller ”bara” 

att få ett säkert vattenflöde under torra somrar.

Försök med isättning av yngel från Gullspångsöring
2014 får klubben ett erbjudande från Sävenfors Fiskodling om att göra ett försök med 

utsättning av 500 Gullspångsyngel utan kostnad. De var 3-5 centimeter och släpptes ut i juni 

2015 vid vägövergången uppströms från tjärnen. Enligt de uppgifter vi fick flyttar sig yngeln 

endast nedströms, eller max 5-10 meter uppströms, från platsen där de blir isatta. 

De fördelar sig över hela bäcken nedströms och går kvar i bäcken under två år. Därefter går 

de ut i tjärnen och är då 50-100 gram. De stannar i tjärnen i fyra år och när de blir lekmogna 

återvänder de förhoppningsvis till bäcken för att leka. För att de ska återvända måste de vara 

isatta när de är riktigt små som yngel och det är vad som skett.

Somrarna 2016 och 2017 gjordes uppföljningar av resultatet och vid besiktning av bäcken 

mellan vägövergången och utloppet i Bråttjärn kunde inga yngel observeras. Vattenståndet 

var mycket lågt då, i slutet av juli. Det kan tänkas att de vandrat ut i tjärnen och blivit 

öringmat när vattenståndet blivit för lågt eller att de gått upp i Yxtjärn där observationer av 

småvak har gjorts. Kan också vara så att de inte överlevt torra somrar och vintrar. Fortsatta 

uppföljningar ska göras under 2018.
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Pimpeltävlingar
Från 1964 och under många år arrangerade klubben pimpeltävlingar för medlemmarna med 
familjer och det var en mycket populär aktivitet med stort antal deltagare.
1979 på Östra Sundsjön deltog till exempel 62 medlemmar och anhöriga i tävlingen.
Populära sjöar för tävlingarna var Busjön, Västra Sundsjön, Hundtjärn, Upplund, Mossjön, 
Rådasjön, Uppämten, Bekertjärn och Grängen.  
Intresset avtog under 2000-talet när det var svårt att få medlemmar som åtog sig att arrangera 
och att skaffa priser. Nu har arrangemanget helt upphört. 

Åke ”Mjuk” Hellström var en glad pristagare på Busjön 1981.

25



Projekt Gullspångsöring (Salmo trutta) i Bråttjärn

Tillstånd för inplantering
För att få plantera in en ny fisksort måste Länsstyrelsen ge sitt godkännande. Tillstånd till 
detta projekt erhölls 2013 tack vare att våra vatten har avrinning mot Nordmarksälven och 
Gullspångälvens vattensystem. Klarälvsöring får vi inte sätta ut i våra tjärnar. Tillståndet ska 
förnyas ett år i taget och ansökan skickas till Länsstyrelsen genom styrelsens försorg. Antalet 
isatt fisk och antalet upptagen fisk rapporteras också. Vi har ett bra samarbete med vår 
leverantör Sävenfors Fiskodling som försöker spara så stor fisk som möjligt till oss.

               
Gullspångsöring 1.35 kilo 2017.                 Utläggning av risvasar för kvidden i Bråttjärn 2017

448 öringar har fångats sedan projektet startades och det kan mycket väl vara så att vi satt i 
för mycket fisk i förhållande till tillgången på mat och ph-värdet är heller inte det bästa även 
om en förbättring visats under 2017. Med de förutsättningarna får resultatet av projektet anses
som klart godkänt. En öring på 1.35 kilo fångades i september 2017 (bilden) och det tyder på 
tillväxt.

Åtgärder
Åtgärder har vidtagits för att förbättra Gullspångöringens livsvillkor i Bråttjärn. Under 2017 
gjordes ett försök med endast en isättning på våren och ingen på hösten för att se om fiskens 
kondition förbättras när färre konkurrerar om maten. Vidare har risvasar placerats ut under 
våren 2017 för att hjälpa naturen på traven och underlätta lekmöjligheterna för kvidden som 
utgör en del av öringens föda. 2016 beslutades att den bäcköring som finns sedan gammalt, 
och som inte når någon större storlek, får fiskas upp och behållas oavsett storlek och antal. 
Redan under hösten 2017 har flera observationer gjorts som visar att kvidden ökat i antal och 
förekommer på flera platser i tjärnen. Öringen har vakat bra under september/oktober vilket 
tyder på att det är mycket fisk kvar i tjärnen trots att bara en isättning gjorts under året. 
Resultatet av åtgärderna får följas upp under kommande år och risvasar kommer även att 
läggas ut under vintern/våren 2018. 
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Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Hemland Nordamerika
I sitt hemland Nordamerika lever regnbågen i rinnande sötvatten varifrån den vandrar ut i 

havet och då kallas den Steelhead men den förekommer även med en variant som under hela 

sitt liv stannar i sött vatten. Den havsvandrande regnbågen lever i havet två till tre år och 

återvänder vanligtvis sedan till sötvatten för att leka. Regnbågens naturliga förekomstområde 

är västra Nordamerika och togs till Europa på 1880-talet.

Regnbågen i Sverige
Arten har flera olika namn men i våra trakter förekommer den mest som "regnbågsöring" och 

"regnbågslax". Enligt svenska Livsmedelsverket är både "regnbåge" och "regnbågslax" 

godkända handelsnamn. Kommittén för svenska djurnamn bestämde 2010 att det korrekta 

svenska namnet är regnbåge. Den kom till Sverige när man hade lärt sig att transportera 

befruktad rom långa sträckor och har fått sitt namn av att hanen under lektiden skiftar i olika 

färger.  

I Sverige trivs arten bäst i sjöar med ett PH-värde över 6,2 och är mycket känslig för 

försurning. När vattnet blir varmt under högsommaren söker regnbågen svalare delar av 

vattnen och går djupare, vilket kan förklara att fisket under varma perioder kan vara trögt i 

Hundtjärn. Den är inte lika selektiv som Gullspångsöringen och är därmed lättare att locka till

hugg. Regnbågen äter det mesta, som till exempel kräftdjur, sniglar, vatteninsekter och 

flygande insekter samt fiskar och fiskägg. Det sistnämnda är ju riktigt positivt, då kan vi 

hoppas att de trycker i sig mängder av rom på våren när gäddorna leker i Hundtjärn. I Sverige 

kan den leva i cirka 16 år. Fiskköttet kan variera från rosa, rött eller nästan vitt men som 

matfisk kommer den inte upp i samma klass som röding eller öring.

(Faktauppgifterna är hämtade från Wikipedia.)

Regnbågen är ganska lik öringen men har ett rödaktigt band längs sidorna och dessutom är 

fenorna prickiga.
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Gullspångsöring som brasfisk

Mat handlar det om överallt i media nuförtiden och då är det väl på sin plats med en sida även
i vår jubileumsskrift. Man behöver inte krångla till det och göra det märkvärdigt för att det 
skall smaka bra. Varför inte prova att göra brasfisk på fisketuren till Bråttjärn eller Hundtjärn, 
det är lätt att göra och i naturen smakar det ännu bättre än hemma. Receptet passar även för 
regnbåge men öringen har bäst smak.

Till två personer behöver du:
- två rensade fiskar cirka 5-7 hekto 
- färsk hackad eller torkad dill och en lite strimlad purjolök
- salt och citronpeppar
- ugnsfolie
- smör

Lägg fiskarna på dubbelvikta folieark. Smöra folien så att fisken inte bränns vid. Salta fisken 
invändigt. Fyll bukhålan med dill, strimlad purjolök, citronpeppar och lite smör. Vik ihop 
folien till ett paket. Förslut det genom att noga dubbelvika den övre kanten och kortsidorna. 
Medan du väntar på brasglöden kan du koka kaffe i vår sotpanna.
Lägg paketen på glöden i 30 minuter. Ät direkt ur foliepaketet. Garanterat supergott.
Ta hand om matresterna, i tunnan blir det snabbt lukt.
Bon appétit.

            
Kokkaffe ur sotpanna smakar bäst.                     Foliegrillad Gullspångsöring vid Bråttjärn.

             
             Mmm … Tre stjärnor i Guide Michelin för detta matställe?
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     Matlagningskurs                           

                           

1983 anordnade klubben en matlagningskurs på Uddeholms Hotell med endast fiskrätter på 

schemat. Kursen pågick i 10 veckor och ledare var Hans Mallwitz. En kväll kom NWT:s 

lokalredaktör K-E Dixner på besök och det resulterade i ett reportage i tidningen.
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Rotenonbehandling av Stora och Lilla Hundtjärn 1972.

Beslutsångest
Mellan 1967-1972 rådde beslutsångest inom klubben om man skulle rotenonbehandla Stora 
och Lilla Hundtjärn eller inte. Osäkra faktorer var ekonomin, vattenkvaliteten och tillgången 
på näring. Funderingarna gick fram och tillbaka och det är fullt förståeligt. Det var ett stort 
projekt i klubbens historia, kanske det största.
Det är intressant att läsa om hur besluten fattades, upphävdes och sedan beslutades på nytt.

Förberedelser på plats inför rotenonbehandlingen 1972. Längst bak från vänster: Thure 
Bengtsson, Sven Johansson (ordförande), Ingvar Backman och Harry Olsson. Närmast 
kameran från höger: Uno Lind, Åke Hellström och Kenneth Höög.

1967 19 maj beslutades att Hundtjärnarna skulle rotenonbehandlas. 

1968 Året efter beslutet upphävdes detsamma den 8 mars då stor tveksamhet rådde bland 
”experter” som det står i protokollet. I stället skulle ”utfiskning ske med alla till buds stående

medel” och en utfiskningspatrull utsågs.

1969 Beslutades på styrelsemötet 2 november att föreslå årsmötet ett intensivt nätfiske i Stora 
Hundtjärn, ”enär rotenonbehandling anses alltför dyrt eller totalt 8000 kronor”.

1971 På styrelsemötet 13 januari togs frågan om rotenonbehandling av Hundtjärnarna upp till 
förnyad behandling. Vattnet var enligt tagna prover ej lämpligt för ädelfisk.

1971 Beslut togs på årsmötet 28 november om att rotenonbehandling skulle göras nästa år.

1972 Stora och Lilla Hundtjärn med tillflöden rotenonbehandlades 21 oktober. För att klara 
kostnaden 3500 kronor plus omkostnader upptogs ett lån i WEB på 4500 kronor och ett lotteri
startades som skulle ge cirka 1200 kronor netto.
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Resultatet
Arbetet utfördes med största noggrannhet och leddes av Eric Johansson, Storvik. Det 
påbörjades lördag morgon 07.00 och avslutades 16.00. Samtidigt spreds cirka 500 kilo kalk i 
Stora Hundtjärn. Ett 20-tal medlemmar hade mött upp. Natten blev kall och isen lade sig över 
hela tjärnen vilket naturligtvis var bra för effektiviteten av behandlingen. Vid uppföljning 
dagen efter kunde massor av död fisk ses genom isen och så långt såg det bra ut.

Mossen på höger sida bortom parkeringen sprutades för hand. Från vänster Uno Lind med 
skidor på fötterna, Eric Johansson, Storvik och Sven Johansson.

Vart tog gädduschlingen vägen?
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Episoder

Prästost
Den här händelsen tilldrog sig på den tiden när vi hade regnbåge i Bråttjärn. Monica och Elis 
Haffling har fiskat från båt i någon timme utan att få ett enda påslag och vaken var också 
sporadiska så nu var det läge för fikapaus. Monica, som vet att hennes gubbe älskar smörgås 
med prästost, hade omsorgsfullt förberett de goda mackorna hemma. Nu händer något som 
ställer all kunskap om regnbågens matvanor och favoritflugor på tvärs mot vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Monica fumlar med mackorna, en ostskiva halkar av och hamnar på en 
skitig båtbotten. Ingen vill äta den så hon kastar osten i tjärnen. Nu börjar ni ana vad som ska 
hända, men det är en bättre story än så. Ostskivans flytförmåga är bra och den driver sakta 
bort några meter från båten och skvalpar omkring på ytan ett par minuter tills det otroliga 
händer. Inte en utan två regnbågar har spanat in skrovmålet och ger sig på ostskivan från 
varsitt håll tills det som är kvar inte klarar av att flyta längre.  
Nu kan man undra, hade samma sak hänt om det varit prickig korv?

                                            
                    Monicas ostsmörgås och kanske nya favoritflugan ”Cheesen”.
                      

Gubben Noak
Nästa berättelse är också garanterat sann. Händelsen utspelade sig en blåsig, lite kylig dag på 
Hundtjärn för många år sedan. Lars-Erik Larsson hade tagit med sig Åke Hellström på 
fisketuren och Åke som hade en dold talang att kunna spela melodier med ändtrumpeten 
frågade Lars-Erik om han ville höra Gubben Noak. Jovisst det ville Lars-Erik, som inte kunde
ana vilka följder det skulle få.
För att överrösta den kraftiga blåsten fick Åke ta i lite extra och då bar det sig inte bättre än att
en ”olycka” skedde. Det blev till att åka i land och för Åke att ta ett dopp i det kalla vattnet.
Som tur var hade Lars-Erik en soppåse i bilen som han klippte två hål i för Åkes ben och 
soppåsen fick bli Åkes nya ”byxor” som han fick ha på sig i Lars-Eriks bil under hemresan. 
Åke lär aldrig mer ha spelat i motvind och Lars-Erik ville heller inte höra fler låtar trots att 
han var erbjuden ”Tomtarnas vaktparad”.
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Jubel ända till Gumhöjden
Ingen jubileumsskrift utan sanna fiskehistorier. 
Eero Kortelainen och Malte Andersson fiskade från samma båt i Stora Hundtjärn en dag när 
Sjösandsländan kläckte så där intensivt som den kunde göra på 70-80-talet när det här 
utspelade sig. Jämfört med dagens kläckningar var mängden sländor på den tiden många 
gånger fler. Regnbågarna var som tokiga just den här dagen och gjorde väldiga språng i jakten
på sländor som var på väg att lämna vattenytan. En regnbåge gjorde en fatal felbedömning 
med ansatsen när den skulle ta en slända som var på väg att lyfta. Den hamnade i Malte och 
Eeros båt och deras jubel visste inga gränser och lär ha hörts ända till Gumhöjden.
Malte garanterar att detta är sant. 

Liten tuva stjälper ofta stort lass
En varm högsommardag 2016 skall det nya sättet att transportera fisk till Bråttjärn invigas. 
Kent Stafås skall dra upp kärra och tank full med fisk med sin fyrhjuling. Allt fungerar enligt 
planen i början sedan kommer en sträcka med stenar och höga tuvor och där välter ekipaget. 
Locket på tanken lossnar och terrängen fylls av sprattlande Gullspångsöring och nu är fiskar 
och goda råd dyra. Paniken är total, det finns inget att bära fisken i. Anders, Tomas H, Kent 
och Anders dotter springer som skållade råttor fram och tillbaka till dammen med öringar i 
famnen. En sträcka på cirka 50 meter avverkas tur och retur flera gånger i högsta fart. Ingen 
kom till skada, varken människa eller fisk, och vid en koll dagen efter kunde ingen död öring 
upptäckas. Nu är stigen åtgärdad tack vare sponsring av Emtbjörks AB som med grävare 
jämnat till marken och minskat risken för olyckor. Fiskisättningen har förenklats avsevärt och 
fungerar mycket bra. Ingen behöver längre slita hund med att bära fisk och vatten i 
ryggsäckar.                      

                                                                       
Här välte ekipaget hösten 2016. Bilden tagen våren 2017 och denna gång gick allt enligt 
beräkningarna.
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Medlemscollage

Många är de hagforsingar som under åren varit medlemmar i klubben. Notera att Herbert 

Zetterqvist, Malte Andersson och Lasse Karlsson fiskar med splitcanespön som var vanligast 

på den tiden. Idag är kolfiberspön vanligast. 

                  
Per-Erik Söderberg            Herbert Zetterqvist                    Malte Andersson 

        
Leif Svensson                                                         Per-Gunnar Nilsson, Eero Kortelainen,

                                                                                Ture Brobäck, Anna-Lisa Karlsson.

        
Mats Wiklund                                                        Per-Gunnar Nilsson, Karl-Erik Jansson
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Erik och Hans-Ove Eriksson      Karl-Erik Jansson 1972             Sven Johansson 1972

             
Kenneth Höög, Mats Wiklund, Gunnar Persson                           Lasse Karlsson 1985 

              
Malte Andersson, Harry                    Arbetsdag vid Hundtjärn. Mats Wiklund, Kenneth  Höög 

Ramberg. Bråttjärn 1969.
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Flugbindning och spöbyggnad

Flugbindning 
Att binda flugor är en populär hobby. En del medlemmar sitter för sig själva på kammaren 

och skapar sina egna mönster men klubben har också engagerat sig och anordnat kurser både 

för nybörjare och för dem som är mera avancerade. Kursledarna har för det mesta rekryterats 

inom klubben men vi har också haft ett par kurser i början på 80-talet under ledning av en av 

Sveriges mest kända och bästa flugbindare, värmlänningen Lennart Bergqvist från Arvika.  

Kurserna kördes då under veckoslut. Lyckan var fullständig när man fick fisk på sin första 

egenhändigt bundna fluga som för min del var en Coch-y-Bondhu. Nu skulle man slippa köpa

”rakborstarna” som bland andra dåvarande Domus sålde för dyra pengar. Som nybörjare inom

flugfisket var åtgången på flugor stor när träd och buskar dekorerades med konstverken.

Lennart Bergqvist tilldelades Rolf Smedmanpriset 2017. Ett riktigt prestigefullt pris instiftat 

av flugfiskeklubben ”Dunkrokens gille” i Hofors, till minne av konstnären och 

sportfiskeförfattaren Rolf Smedman. Det tilldelas personer ”som gjort berömvärda insatser 

inom sportfiskets område med tonvikt på flugfiske”. Många medlemmar kommer nog ihåg 

Rolf Smedmans inslag om flugfiske i TV-programmet ”Naturrutan” mellan 1974-87. Det var 

riktiga mysprogram som man längtade till. Rolf Smedman avled år 2000. 

                          
Lennart Bergqvist är upphovsmannen till bland annat den populära Superpuppan som han 

binder här i förtältet till sin husvagn.

Bland klubbens egna medlemmar som fungerat som duktiga kursledare i flugbindning har vi 

haft: 

1967 Teodor Nyqvist

1978-79, 1986 Lasse Karlsson

1982 Lasse Karlsson och Herbert Zetterqvist, (även spöreparationer och spöbyggnad).

1992-93 Alf och Odd Sandberg

2001-03 Roger Bergsman

2015 Lasse Wetterstrand (även spöbyggnad). 
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Populära flugor
På 1960-70-talet var mönster som Red Tag och Royal Coachman mycket populära i tjärnarna.

Numera används de inte så ofta medan däremot Streaking Caddies, Sjösandsländan kläckare, 

Dog Nobbler och Elk Hair Caddis finns i många medlemmars flugaskar idag. 

                  
        Red Tag                              Royal Coachman                Streaking Caddies

                             
        Sjösandslända, kläckare    Dog Nobbler                          Elk Hair Caddis 

Spöbyggnad
Bröderna Harry och Herbert Zetterqvist var medlemmar i klubben under lång tid och Herbert 

var en av dem som var med då klubben startades. Harry var en mycket duktig spöbyggare och

förutom flugspö byggde han även spinnspö, båtspö och pimpelspö. Han åtog sig även 

spöreparationer. Många äldre sportfiskande Hagforsare har nog ett HZ-spö av något slag.

        
Lasse Wetterstrand är också en duktig spöbyggare och ledde en kurs i spöbyggnad 2015. Då 

byggde sig Kenneth Andersson detta fina flugspö och döpte klenoden till ”Gustava Hot Rod”.
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Flugknutar 

Duncan loop                                             Halv Grinnerknut

                              
  Gör flugan mer levande.                                          En mycket bra flugknut.

                                                                                                   

  

Grinnerknuten                                             Halv blodknut                        

                                  
Bra knut att använda om man ska                   Denna knut har mycket bra

göra sina egna taperade tafsar. Lär                            hållfasthet.

vara säkrare än blodknuten när man 

skarvar linor av olika dimensioner.

. 

Klubbmärken                                           
                                                                                

  
Klubben fick en egen klubbnål redan 1949 och det är oklart vem som formgivit den. 1979 

inköptes det första broderade klubbmärket. Arne Ericson (sid 22) var den som ritade det med 

klubbnålen som original. 2014 kom den senaste versionen av tygmärket kompletterat med 

årtalet 1948 i mitten. 
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Bildcollage

     
Öring från Hundtjärn. Bilden tagen på 70-      Bråttjärn 2015 när bävrar täppt igen båda 
talet vid utloppet. Notera bäverboet bakom.    rännorna. 

     
     Klubbens första bokslut, verksamhetsåret 1949. Omsättning 95 kronor !

Fiskleverans från Kedjeåsen till Bråttjärn. I röd jacka med ryggsäck, Rolf Berglund. Vid bilen
Åke Wahlqvist.
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Analysvärden från Ph-prover i Bråttjärn och Hundtjärn 1962-2017

När provtagningarna började fick analyserna göras på annan ort. Prover skickades till 
Karlstad, Älvkarleö, Uppsala eller Arvika. Numera görs alla analyser på hemmaplan.               

År Bråttjärn Hundtjärn Yxtjärn
1949-61 ingen mätning
1962 6,4 7,1
1963 6,0 5,8
1964-69 ingen mätning
1970 7,0 6,5 5,7
1971 5,6 5,7
1974 6,0 6,0 5,5
1975 7,0 6,5
1976 7,0 6,5
1977 6,7 6,5
1978 6,5 6,5
1979 6,5 6,5
1980 6,5 6,5
1981 6,5 6,4
1982 6,0 6,4
1983 5,9 6,3
1984 6,0 6,1
1985 5,6 6,2
1986 6,3 6,2
1987 5,8 6,3
1988 6,2 6,3
1989 6,5 6,5
1990 6,3 6,3
1991 6,4 6,2
1992 6,4 6,1
1993 6,2 6,4
1994 7,3 5,6  
1995-99 Ingen mätning
2000 5,6 6,3
2001-15 Ingen mätning
2016 6,6 6,9
2017 7,0 7,1 (14 juni 3m djup)

6,6 6,7 (31 okt 3 m djup)

pH-skalan löper från 0 till 14, där 0 är så surt som det kan bli och 14 är så basiskt som det kan
bli. Ett pH-värde på 7,0 är helt neutralt (rent vatten har ett pH på 7,0)
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Fiskevård

Tidiga tankar om kalkning i Bråttjärn
Redan 1958 står det i ett protokoll ”att man beslöt att inköpa kalk för att förbättra 

fiskevattnen Yxtjärn och Bråttjärn”. Men det hände inget förrän 1966, då spreds 200 kg 
thomasfosfat i bäcken mellan Yxtjärn och Bråttjärn. Det var klubbens första kalkning.
1968 började det ta fart med kalkningen, då ett ton kalk lades ut på isen vid Bråttjärn och året 
efter ytterligare ett ton. 1972 spreds 15 ton på isen och ”en ansenlig mängd” i mars 1977. 
En enklare kalkbrunn byggdes i Bråttjärnsbäcken 1982. Mellan 1972-1987 kalkades Bråttjärn 
och Bråttjärnsbäcken med hela 52 ton. 

En olycka inträffade i samband med kalkningen av Bråttjärn 1972. Kalken fraktades i en 
aluminumbåt från övre vägen ner till tjärnen. Åke Gruneau stod upp i den tomma båten på 
returresan när den drogs efter scooter tillbaka upp till vägen för att hämta mera kalk. Han 
ramlade framstupa vid ett tvärstopp och skadade sig illa i ansiktet. Malte Andersson fick köra 
Åke till Hagfors Vårdcentral, eller Sjukstuga som det hette på den tiden och var öppen även 
på helger, för behandling. Åkes fru Ingeborg var sjuksköterska och skötte den fortsatta 
omvårdnaden.

Stor kalkningsinsats i Hundtjärn 1981
24 augusti 1981 tackade klubben ja till ett förmånligt erbjudande från Gåsgruvan AB och 
Mineralprodukter AB om att göra Hundtjärn till ett försöksobjekt och de hade lagt epitetet 
”Försöksland” på Hundtjärnsområdet. Det innebar att 60 ton kalk ställdes gratis till klubbens 
förfogande, hälften för spridning 1981 och hälften 1982. En representant från Gåsgruvan hade
tillsammans med några från styrelsen gjort en grundlig inspektion av tjärnarna. Som 
motprestation skulle klubben sprida kalken och med provtagningar göra det 
möjligt för leverantören att följa upp resultatet. Transporten av kalken från Gåsgruvan till 
Hundtjärn utfördes av Haglunds. (Idag Emtbjörks AB).  

Kalkningen utfördes 12 september 1981 mellan 08.00 – 16.30 av 18 man och en stor båtflotta.
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Fiskevård (forts.)

För att klara spridningen fick lastmaskin och båtar lånas. Tre dragbåtar och tre lastbåtar 
användes plus en specialbåt som hämtades i Tobyn utanför Magnskog. Hagfors Kommun 
hade lånat ut tre båtar. De såg inte så bra ut efteråt och en omfattande rengöring fick göras 
innan återlämning. 

 
Lastbåtarna fylldes till brädden med hjälp av en lastmaskin och bogserades över till den inre 
delen av Stora Hundtjärn. ”Bra att de inte lade på en spade till”, kanske Bertil Werngren 
tänker när han beskådar den riskabla transporten. 

Sammanlagt blev det 31 ton och 57 båtlaster. Någon spridning av resterande 29 ton utlovad 
gratis kalk kommande år blev aldrig av i Hundtjärn. Orsaken var troligen att eldsjälarna och 
de drivande av projektet, Arne Ericson och Sven Johansson, båda avled under de närmaste 
åren. Sedan kom också projektet med kalkautomaten i Bråttjärnsbäcken in i bilden och det tog
mycket tid och kraft för planering och projektering. 10 av de resterande 29 tonnen utlovad 
kalk fick klubben dock disponera till kalkdoseraren.

Skulle en frivillig arbetsinsats som den i Hundtjärn 1981 vara möjlig idag? Knappast. Och när
man jämför med bilderna från helikopterkalkningen ser man hur utvecklingen gått framåt.
I stället för 18 mandagar görs arbetet på några timmar. 
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Kalken spreds ut manuellt med spadar på fasta partier och bottnar i inre delen av Hundtjärn.

Kalkautomat i Bråttjärnsbäcken
Klubben gjorde även ett mycket stort arbete 1985 med projektering, inköp och montering av 
en kalkautomat, en så kallad Hälleforskalkare, i bäcken mellan Yxtjärn och Bråttjärn. Innan 
monteringen måste godkännande inhämtas från Länsstyrelsen och korrespondensen var 
omfattande och tidsödande. Ansökningar om statsbidrag till kostnaderna för projektet 
sammanställdes och skickades till Länsstyrelsen. Monteringen gjordes den 15 juni 1985 och 
veckan innan hade fundamentet iordningställts och 1 ton kalk hade anskaffats. Kostnaden för 
kalkautomaten var 45625 kronor inkl arbetskostnad och kalk i fem år. Av denna summa erhöll
klubben 38800 kronor i statsbidrag. Arbetskostnaden bestod mest av medlemmarnas 
oavlönade och förtjänstfulla arbete vilket gjorde att klubben fick en del pengar över. 

  
  Doseraren var i drift ända till 1994 då helikopterkalkningen började. Bilden är från 2017.
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Fiskevård (forts.)

Helikopterkalkning av Bråttjärn

Kalken transporteras med lastbil till vägen i närheten av parkeringen vid Bråttjärn där 
helikoptern hämtar för vidaretransport till tjärnen.

En ”bombmatta” av kalk läggs ut över Bråttjärn. Bilden är tagen av Monica och Elis Haffling 
som ofrivilligt hamnade mitt i stormen. De påträffades senare som snögubbar vid badplatsen i 
Sundsjön.

46



Båtkalkning av Stora Hundtjärn

Kalkning från båt av Stora Hundtjärn 2017. Vartannat år sker kalkningen i inre delen av 
tjärnen och vartannat åt i hitre delen.

Kalkningen idag
Sverige är genom framgångsrik forskning världsledande inom sjö- och helikopterkalkning. 
Trots att det sura nedfallet minskar och kvaliteten på kalken blivit högre krävs kontinuerlig 
kalkning för att upprätthålla pH-värdet. Den kalk som används är huvudsakligen bränd kalk. 
Den tillsatta kalken i tjärnarna är förbrukad efter bara några år och utan kontinuerlig kalkning 
skulle vi inte kunna ha de fisksorter vi har i tjärnarna. 

1994 togs all kalkning över av Filipstads Kommun som hade ansvaret fram till 2001 då 
Värmlands Kalkningsförbund bildades. Det är ett samordningsförbund för kommunerna i 
Värmland och förbundet administrerar kalkningen inom de 12 kommuner som ingår. Både 
Hagfors och Filipstads kommuner är med. Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med
Länsstyrelsen i Värmland planera och kontrollera kalkningsinsatserna. Även att vara den part 
som upphandlar de tjänster som behövs för att kalkningen ska fungera på ett bra sätt. Själva 
kalkningen utföres av underentreprenörer men någon provtagning verkar dock inte ske så 
därför är det viktigt att vi fortsätter våra egna uppföljningar för att kunna slå larm om värdena 
sjunker onormalt mycket. 

Från 2002 sker kalkningen i klubbens vatten från båt med åtta ton per år i Hundtjärn och från 
helikopter i Bråttjärn med sju ton per år. Allt utan kostnad för klubben och när man tittar på 
bilderna från kalkningen i Hundtjärn 1981 får vi vara glada för att vi numera slipper ägna tid 
och kraft åt manuell kalkning. 
Kalkautomaten i Bråttjärnsbäcken är dock fortfarande i bra skick och skulle, med diverse 
justeringar, kunna startas upp på nytt om behov uppstår.
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Djupkarta Bråttjärn
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Djupkarta Stora Hundtjärn
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Superflugan

Simon, åtta år, är ledig från skolan och skall tillbringa dagen tillsammans med morfar. I natt 
har han sovit över hos morfar och vaknar full av liv långt innan morfar tycker det är 
anständigt att stiga upp. Helst vill Simon spela dataspel tills ”öga blör” och så även idag. 
Morfar är helt värdelös på dataspel, racerbilarna bara välter och kraschar, och är glad så länge 
han kan köra bil på riktigt. Simon vet att morfar inte är någon värdig motståndare.
- Bind flugor morfar det är du bättre på, säger han listigt och insmickrande. Då vet han att han
får ha datorn för sig själv.
När morfar så småningom mornat till sig och tagit plats vid bindstädet ändrar Simon sina 
planer. Allt färggrant flugbindningsmaterial lockar mer.  
- Jag vill också binda flugor, säger han. Så här långt i livet har han bara metat abborre och
morfar blir naturligtvis glad över detta nyvaknade intresse för livets väsentligheter, och ser en 
flugfiskande kompis i vardande.

- Vi kan hjälpas åt, tycker morfar som gärna vill glänsa som instruktör.
- Bara om jag får bestämma färgerna, säger Simon som redan vet hur en fluga ska se ut. 
- Det ska va en stor som flyter så du ser den när du fiskar, säger Simon som inte är imponerad 
av morfars syn efter morgonens luftfärd när morfar snubblade på en felparkerad buss i köket.
Simon väljer att binda på en abborrkrok eftersom ”en så´n har vi fått fisk på förut” och med 
lite hjälp lindar han krokskaftet med bindtråden.

- Åsså ska det va såna där i stjärten på flugan, säger Simon och pekar på något som mest 
liknar julgransglitter. Resten av flugbindningen går i samma stil. Bara om det är färgstarkt och
blänker är materialet godkänt. 

Till slut binder han in några fibrer till vingar från en kråkfjäder som han hittat i sandlådan. 
Flugan ser klumpig ut och är ingenting att fiska med. Tjock, yvig och med färger som ingen 
insekt i världen begåvats med.

Det morfar anat slår nu in.
- Kan vi inte åka till Hundtjärn så får du prova flugan, frågar flugbindaren. Vilken morfar kan 
neka sitt barnbarn och sig själv en fisketur? Vi packar matsäck och ger oss iväg. 
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Stora Hundtjärn ligger spegelblank men inte en vakande fisk så långt ögat når och Simon 
undrar om fisken sover.

Vi ror ut till morfars favoritställe, knyter på monstret till fluga och tar det lugnt. Matsäcken är 
för de flesta av oss en ständig glädjekälla och i väntan på att regnbågarna skall börja vaka 
smörjer vi kråset med diverse godsaker. Tiden går men det är stendött på ytan och Simon 
börjar tappa tålamodet.
- Morfar, vi kan inte få någon fisk om du inte kastar ut, säger han klokt.
Ja, ja, tänker morfar, lika bra att göra några blindkast så han blir nöjd.
Flugan, som är så långt ifrån en smäcker torrfluga man kan komma, landar med ett mindre 
plask. Men den flyter. I två sekunder. Sedan hörs ett ”ploffs” och en regnbåge tar flugan 
direkt utan att tveka.
Morfar är inte beredd, får en mindre chock och klantar till det hela genom ett för hårt 
mothugg. Tafsen går av, regnbågen är borta och tjärnens yta återgår till det stendöda läget. 

Under en timme provar vi morfars egna flugor som är bundna enligt alla konstens regler, 
några med tre strån från tempelhund hit och tre strån dit, utan att någon fisk visar sitt intresse.
-  Vi åker hem och gör en ny, föreslår Simon tröstande. 
Morfar försöker förklara att vi inte kan binda en likadan fluga, för vem kommer ihåg allt 
material som denna var gjord av. 
-  Du får i alla fall behålla kråkfjädern, säger Simon generöst, när vi åker hem. Han är glad 
över att ha fått vara med på fisketuren och stolt över att ha hjälpt till med att designa och 
binda en fluga som fisken gillade. Och morfar känner sig lyckligt lottad av att ha fått en ny 
flugbindar- och flugfiskekompis.

Definitionen av fiskelycka är inte alltid att man måste fånga fisk.

Vem som är ”morfar” har du väl listat ut vid det här laget.
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Fiskisättning på 1960 och 70 – talet.

    
Fiskisättning Bråttjärn. Till vänster Harry Olsson och i mitten Herbert Zetterqvist. Bilden till 
höger visar att man på den tiden rodde ut och släppte fisken mitt i tjärnen.

     
Fiskisättning i Hundtjärn. Från vänster: Kenneth Höög, Arne Johansson, Leif Svensson. Lars-
Erik Larsson, Elis Haffling och personal från Kedjeåsens Fiskodling.                                        

                          
Även i Hundtjärn roddes fisken ut innan den släpptes. Från vänster P-E Söderberg, Elis 
Haffling, Rolf Berglund, Kenneth Höög, Arne Ericson och personal från Kedjeåsens 
Fiskodling.    
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Fiskisättning, Bråttjärn 2017

    
Personal från Sävenfors Fiskodling lastar över Gullspångsöringen till en specialgjord kärra  

med tank. Tanken fylls med färskt vatten med hjälp av självtryck från bäcken. Vid tjärnen 

fyller Anders Igelfelt tratten med fisk och fisken glider genom röret ut i vattnet. P-O Berggren

i bakgrunden är beredd att hoppa i och göra mmm-metoden om någon fisk inte är simkunnig.  

  

Så här glad blir Kent Stafås när han slipper bära fisk och vatten i ryggsäck.
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Övriga aktiviteter och händelser

Redan från starten ordnade klubben aktiviteter för medlemmarna. Filmvisningar var en ofta 
förekommande programpunkt på klubbens möten de första åren. 
1949 visades första filmen på ett möte. Redan på den tiden förekom skräckfilmer, titeln på 
denna första film var ”Insjöns skräck” !!! Vår Hundtjärns-madam från 2016 på 12.3 kilo 
skulle nog ha platsat i en av huvudrollerna. Här följer exempel på några andra visade titlar:
- Storån (klassiskt flugfiskevatten i norra Dalarna)
- Flygande flugfiskare i Lappland
- Drömfiskeresa till Råstojaure
- Kamchatka – Fiskeland i öst
- Kastteknik
- Klarälven - Från källsjöar till Vänern
- Nordmarksälven
Dessutom har det också varit flera bildvisningar från medlemmarnas fiskeresor genom åren.

1949 Kurs i kastteknik. Instruktörer: Olle Persson och Hilding Gustafsson.

1951 hade klubben en längd- och precisionstävling för medlemmarna vid Björnängsbadet med
följande resultat:

Längd Precision, antal träff.
1. Ivan Öjeberg 17,5 m           2
2. Arnold Linné 16,5           2
3. P-E Söderberg 17,5           1
4. Erik Jansson 15,5           1
5. Gösta Lundberg 19,5           0

1953 Första båten inköptes till ett pris av 60 kronor.

1958 hade några av klubbens medlemmar som var intresserade av laxfiske ansökt om 
fiskekort i det klassiska Mörrumsfisket. Den legendariske fiskmästaren Gunnar Johansson
som tillsammans med sin hustru Elin drev Mörrumsfisket mellan 1937-1963 hade skickat 
nedanstående svar till klubbens dåvarande sekreterare, optikern Henry Söderqvist.                   
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1964 Den 14 juli tecknades avtal med UHB:s Skogsförvaltning om att byta Glihalls- 
Granbergsdals- och Björkåsbergstjärn, som klubben arrenderat sedan 1950, mot Stora och 
Lilla Hundtjärn. 
                         

          
1965 började klubben med en årlig fest för medlemmarna med damer. Detta pågick några år i 
slutet av 60-talet och man höll till på Värmlandsgården eller på Björns Pensionat. Festen på 
Björns kallades för ”Björnslaget”.

                                 
1965 Ett lotteri gav ett netto på 844:50. Det var ganska mycket pengar på den tiden.

1966 Beslöt man om två veckors fiskeförbud i samband med inplantering av fisk, en veckas 
totalförbud, och andra veckan bara fiske från land. Vakterna fick ta en fisk. Denna regel 
gällde länge och det är oklart när den togs bort. Troligen så sent som i början på 2000-talet.

1967 Första flugbindningskursen. Ledare: Teodor Nykvist.

1969 Det allra första vindskyddet vid Stora Hundtjärn bestod av en gammal risig rastkoja som
hämtades med snöscooter och släp vid Malmbackarna. Den revs 1975 och ersattes av det 
gapskjul som står kvar än idag. Det intog så småningom en lutande ställning men Lars-Erik 
Larsson och Per Gunnar Nilsson stadgade upp det 2001.

1971 Då infördes det bricksystem som gäller än idag för att få grepp om hur många fiskar som
är upptagna när kommande fiskisättningar planeras. Från starten skulle fångsterna redovisas  
genom att fiskejournaler, där fångsterna angavs med sort, antal, datum och cirkavikt, 
lämnades in en gång per år. En del medlemmar struntade i det och följden blev att det var 
svårt att få grepp om hur mycket fisk det var kvar i tjärnarna. 
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Övriga aktiviteter och händelser (forts.)                    

1972 I januari lades spänger ut vid Bråttjärn och kompletterades med flera 1977 och 2016.

                                  
                                  Harr

1973 togs beslut om att i september inplantera harr i Stora Hundtjärn och man hade fått 
tillstånd av berörd myndighet. 650 kr var avsatta för inköp av 1000 stycken ensomrig harr.  
Detta gick om intet då fiskodlingsanstalten inte kunde få fram fisk och sedan hade man släppt 
tanken på harr då den inte förekommer i något mer protokoll. Synd, det skulle ha varit 
intressant att få veta om det gått att fiska harr i Hundtjärn. Något år innan hade även isättning 
av röding diskuterats utan att något beslut fattats.  

1977 Förslag väcktes på årsmötet om en extra årsavgift på 100 kronor för den medlem som ej 
deltagit i någon arbetsaktivitet under året. Förslaget avslogs av mötesdeltagarna. Ett liknande 
förslag togs upp på årsmötet 1994 men det avslogs också av medlemmarna. Det ligger nära 
till hands att tro att de medlemmar som inte deltog i jobb var i majoritet på mötet.               

1978  byggdes ett båtskjul av plåt vid Hundtjärn för att skydda träbåtarna under vintern. Det 
klarade naturens påfrestningar ända till 2013 då det var fallfärdigt och revs. Då hade klubben 
övergått till plastbåtar och behovet av vinterskydd var inte lika stort. 1978 byggdes också ett 
båtskjul av plåt vid Bråttjärn och det revs 2014. 

                  
                  Lilla Hundtjärn

1979 Sista fiskisättningen i Lilla Hundtjärn
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1979 Utflykt till Norsk Skogsbruksmuseum i Elverum. Fikapaus var anordnad vid Klarabro 
som på den tiden var ett riktigt harrparadis med tillgång till stor harr i forsen nedanför bron.

1981 Byggdes det gapskjul vid Bråttjärn som står kvar än.
  

                                                
1982 Bengt Öste, tungt nyhetsankare på Rapport i över 20 år och den tidens flugfiskeguru i 
Sverige, hade inbjudits av klubben i samarbete med ett studieförbund. På den tiden fanns bara 
två TV-kanaler så Öste var verkligen en megakändis. Han var också programledare för ”Visst 
nappar det” i TV under 80-talet och en av dem som startade tidningen Flugfiske i Norden. 
Den stora salen på övervåningen i Fasaden var fullproppad med folk (125) och extrastolar fick
sättas in. Han berättade och visade film om hur man fiskade regnbåge på bästa sätt. 
Flugbindarmästaren Lennart Bergqvist deltog också och efteråt hölls ett samkväm på hotellet i
Uddeholm med Öste, Bergqvist samt några ur styrelsen och aktivitetskommittén. 

1982 Studiebesök på Kedjeåsens fiskodling, Karlskoga.

1983 Sista fiskisättningen i Yxtjärn.

1983 Föredrag av UHB:s fiskerikonsulent Robert Karlsson samt studiebesök på Brattfors 
fiskodling.

                                                  
1984 Studiecirkel om ”Fisken och Miljön”. Ledare: Hans Skagerlind.
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Övriga aktiviteter och händelser (forts.)                    

1984 Föredrag och bildvisning med Lennart Bergqvist. 

1986 Lennart Bergqvist visade nytt bildprogram.
1986 Hans Skagerlind berättade  om ”Praktisk fiskevård inom Knons Fiskevårdsförening och 
restaurering av Musån”.  Knons Fiskevårdsförening drev i många år egen odling av öring och 
röding.

1987 Utflykt till Arvika. Lennart Bergqvist hade inbjudit medlemmarna till sin nya affär.

1988 Tre minkar fångades och avlivades av jägare.

1991 Max-antalet medlemmar minskades från 65 till 60.                                          

1993 Begränsades antalet fångade fiskar till två per dag. Hade innan varit obegränsat men 
missbrukats av några medlemmar.                                                                                                

GustavaLax fiskodling i Knon.

1994 Alf Hallin berättade om sin fiskodling i Framsjön, Knon.

1994 Odd Sandberg och Gunnar Andersson berättade om knivtillverkning. 

2002 Per Larsson höll föredrag om Sysslebäcks FVOF och restaurering av Klarälven med 
biflöden. 

2003 Rose-Marie Eng blev klubbens första fullbetalande kvinnliga medlem.

2013 Klubben fick egen hemsida. www.hagforsflugfiske.com  

2014-15 Tre nya plastbåtar inköptes, två till Hundtjärn och en till Bråttjärn samt en begagnad 
flytbrygga till Hundtjärn. Se bild nästa sida.
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                   Flytbryggan vid Hundtjärn

                  
2015 Båtplatser byggdes vid Bråttjärn. En flyttuva hade senare den dåliga smaken att parkera 
där och blockera platser. Ersattes av en ny båtbrygga 2017.

2016 En prova-på-kurs för allmänheten och medlemmarna i kastteknik arrangerades vid 
Gatabadet. Ledare: Lasse Wetterstrand.

            
2016  Ett nytt gapskjul uppfördes vid Hundtjärn. Byggmästare var Leif Göransson som 
byggde i stort sett själv med viss assistans av Kenneth Höög. Kompletterades 2017 med 
grillplats. Se nästa sida.
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 Övriga aktiviteter och händelser (forts.)

2017 En båtbrygga byggdes vid Bråttjärn av Leif Göransson. Hjälp med materialanskaffning 
hade han av Per-Ove Berggren och Thomas Walther.           

2017 Leif Göransson byggde även grillplatsen i anslutning till det nya gapet i Hundtjärn. Här 
tar han en välförtjänt kaffepaus. Titta två gånger, det är inte ofta man ser Leif sitta ner och ta 
det lugnt. Visst har han gjort det fint, plus en vy som är oslagbar och ännu bättre blir det till 
försommaren när göken gal och Stora Sjösandsländan kläcker. Vi lyfter på klubbkepan för 
Leif och allt han har gjort för klubben.
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2017  De första klubbkepsarna inköptes och som synes så gillar Sjösandsländan dem. 

2017 På årsmötet togs ett beslut om att sätta i röding i Bråttjärn. Ansökan skickades till 
Länsstyrelsen men den avslogs i januari 2018 på grund av att tjärnens djup inte är tillräckligt 
stort.   

                                                  
                                                 Gunnar Westrin

2018 Älvstrandens Bildningscenter 26 maj. Då firar klubben 70-årsjubileum och Gunnar 
Westrin har inbjudits för att berätta om ”Mitt liv som flugfiskare”. Han har gett ut 15 böcker, 
skrivit 1176 artiklar i fisketidningar, fotat och sparat 20000 diabilder och hållit över 600 
föredrag i Sverige, Norge och andra länder. 
Ola Spång, före detta världsmästare i casting, håller uppvisning i flugkastning. Ken Persson 
från Sameo berättar om flugfiske i Bosnien och Montana. I foajén kommer flugbindare, 
knivmakare och träslöjdare att visa sina alster. 
Efteråt bjuds alla medverkande och medlemmarna på mat i bowlinghallens konferensrum.

2018 Under vintern/våren kommer denna jubileumsskrift att distribueras till medlemmarna.
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Gäddfiske i Stora Hundtjärn

Den första gäddan (20 centimeter, fyra årsringar) efter rotenonbehandlingen 1972, fångades 9 

september 1983 av Bertil Werngren. Med anledning av den fångsten gjordes 3-16 september 

1984 en stor satsning på gäddfiske med saxar och ståndkrok. Resultatet blev tre stycken 

gäddor på 2 och 5 respektive 9 hekto. Under det året fångades totalt 10 gäddor. Nu hade 

gäddpopulationen blivit så stor att en grön bricka för gädda infördes i bricksystemet.

1985 diskuterades i styrelsen om ett fall kunde byggas nedanför dammen för att hindra fisk att

ta sig upp till dammen.   

Fångster på 10-20 gäddor per år har det varit sedan dess. 1986 intensivfiskade en gäddpatrull 

med fasta redskap och hade agnat om 20 gånger och förbrukat cirka 700 agnfisk. Resultatet 

blev 14 gäddor.

Flera riktigt stora gäddor har fångats i ryssjor i Stora Hundtjärn:

26 april 2016 fångades en monstergädda (bilden) som vägde 12.3 kilo och den var sprängfylld

av romkorn. Gädda nummer två på bilden vägde 1.6 kilo och fångades samma dag. Fyra dagar

senare fångades ytterligare en stor gädda, denna gång på 8.4 kilo och senare en på 4.0 kilo. 

26 maj 2017 togs en gädda på 9.2 kilo. Man skulle kunna tro att gäddor som livnärt sig på 

regnbågar borde vara fina i köttet, men Kenneth Anderssons katt totalvägrade att äta.

Redan 2004 fångades en gädda på 8 kilo. 

Hur har gäddan kommit till Hundtjärn? 

Många är spekulationerna om hur det kunnat bli ett gäddbestånd i Stora Hundtjärn efter den 

noggranna rotenonbehandlingen 1972. En teori är att någon illasinnad eller avundsjuk person 

helt enkelt planterat ut gädda i tjärnen, ett annat antagande är att de tagit sig upp i bäcken från 

Bekertjärn. En tredje teori är att några helt enkelt hade överlevt rotenonbehandlingen och det 

kanske är det mest troliga. Men samtidigt är det ju underligt att det skulle dröja tio år efter 

rotenonbehandlingen innan den första gäddan fångades. 

Vi får leva med det faktum att gäddan är etablerad i Stora Hundtjärn och får hålla efter 

beståndet så gott vi kan. Man skulle ju kunna förvänta sig att alla medlemmar vill ha bort 

gäddan men anslutningen på de gäddfiskedagar som anordnats har varit minst sagt usel.  Ett 

annat sätt att hjälpa till med att reducera gäddbeståndet skulle kunna vara om medlemmarna  

fortsatte att fiska med gäddflugor när kvoten på regnbåge är fylld. Gäddflugefisket har blivit 

mycket populärt i Sverige på senare år och på Internet finns massor av mönster på gäddflugor.

Det skulle kunna vara ett komplement till gäddfiskedagarna eller ett alternativ om tillräckligt 

många fiskar med gäddflugor. Att beståndet av gädda behöver reduceras råder inget tvivel 

om. 
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Naturen vid våra vatten

Många djurarter förekommer i området kring våra vatten. Tranor, änder och canadagäss är 
vanliga fåglar för att inte tala om fiskmåsar som förekommer i betydande antal, särskilt vid 
Hundtjärn där de är stora konsumenter av Sjösandsländan när den kläcker. Göken, som 
kommit åter från sin vintervistelse i Afrika brukar alltid premiärgala när vi har vår egen 
premiär vid Bråttjärn. Älg och rådjur är de större djur som förekommer mest, även om älgen 
inte är lika vanlig som på 70- och 80-talen då man kunde se uppåt 20 älgar kvällstid på vägen 
hem. Jägare rapporterar om björn, varg och lodjur men de är svåra att få syn på. Bäver har 
förekommit av och till, likaså mink. Björnspillning har setts 2015 vid Hundtjärn och 
björnobservationer har gjorts tidigare. För många år sedan såg Eric Gustavsson en björn på 
mossen till höger om gapskjulet vid Stora Hundtjärn och Lars-Erik Larsson var ganska nära 
en hona med två ungar vid Bråttjärn. När Lars-Erik kom upp till dammen stod de på högra 
sidan av tjärnen cirka 100 meter bort, han tvärvände och retirerade med snabba steg till bilen. 

               
               Springande älg nära Hundtjärn. 

Här vid utloppet i Bråttjärn såg Lars-Erik Larsson en björn med ungar för några år sedan.
(Bilden är ett montage.)
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Naturen vid våra vatten (forts.)

            
Om fisket sviker finns det bra bär- och svampmarker i området, tillexempel lingon och blåbär.

Varje flugfiskare med självaktning hade förr en vackert flätad fiskekorg att lägga den fångade 
fisken i. Helst tillsammans med kvistar av björklöv för att hålla fisken fräsch och den kallades
för fiskekont. Man fick också plats med smörgås, flugaskar och andra tillbehör. Ibland så 
mycket att det blev trångt för fisken.
Någon gång i början på detta århundrade försvann kontarna från fiskevattnen när ”catch & 
release” blev den nya modetermen inom allt fiske. Det var inte rumsrent att behålla mer än 
någon matfisk så konten blev överflödig i fisket men kom till användning som svampkorg.

                                    
                                 Fiskekont från 60-talet fullproppad med kantareller.  
. 

       
        Andhona med sex ungar i Hundtjärn.   
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Flera olika insekter förekommer, den mest intressanta är Stora Sjösandsländan (Ephemera 

danica). Den som inte varit med om vakfesten när den kläcker bör besöka Stora Hundtjärn i 
slutet av maj/början juni. Det är en upplevelse när kläckningen är på topp och regnbågen på 
jakt. På ett styrelsemöte 10 maj 1965 fick Ingvar Backman i uppdrag att skaffa larver för 
isättning i Yx- och Bråttjärn. Några fler noteringar har inte gått att hitta men Kenneth Höög 
har hört talas om detta genom sin svärfar, Herbert Zetterqvist, som haft larver med sig hem 
från en fiskeresa. Oklart vilken typ av insekter det var och i vilken tjärn de inplanterades.  

      
      Stora Sjösandsländan och regnbåge vid Stora Hundtjärn

Canadagäss lägger äggen i april-maj och ruvar i cirka 30 dygn. Bilden är tagen 24  juli 2017 
vid Bråttjärn och ungarna ser redan nästan fullvuxna ut. 
Till Sverige infördes de första kanadagässen som bytesdjur på initiativ av en herre vid namn 
Bengt Berg som 1927 hämtade de två första individerna från en djurpark i Holland. Sedan har 
de spridits sig till stora delar av Sverige, Norge, Finland och Danmark och sedan 1960-talet 
har populationen haft en i det närmaste lavinartad expansion. 

          
           Canadagässfamilj vid Bråttjärn
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Naturen vid våra vatten (forts.)

Hund på Hundtjärn. Leif Svensson och Higgins.

Hundtjärn heter Biennejaur på sydsamiska. Det skriver i alla fall författaren Gösta Laestander 
i sin bok Norrlandsfiske från 1987 om en tjärn på Ammarfjället. Så nästa gång får fisketuren 
gå till Biennejaur, det låter riktigt exotiskt.

Njut av naturen och koppla av
Det är inte bara fisket som lockar medlemmarna till våra vatten. Man kan också koppla av och
njuta av den fina naturen utan att fiska. Några medlemmar gör ibland en biltur, främst till 
Hundtjärn, bara för att ta en fika och varva ner en stund vid vårt nya fina gapskjul. Och det 
gör ju inget om det regnar, det går till och med att övernatta där. Eller man kan göra som Leif 
Svensson, ta med sig hunden Higgins ut på en tidig morgontur på Hundtjärn. Bilden är från 
början av 1980-talet men redan 1972 kunde man läsa den här fina beskrivningen i ett 
styrelseprotokoll:

Hundtjärnen är odiskutabelt en mycket vacker och tilltalande tjärn. Den ligger i ett område
som kan bjuda på i högsta grad ovanliga naturupplevelser.
För den som söker en avstressande och rogivande miljö som utflyktsmål för sig och sin 
familj är Hundtjärnen med sitt avskiljda läge ett av de förnämsta objekt som kan 
uppbringas. Att idag, när världens befolkning bildlikt talat kippar efter frisk luft, ha 
tillgång till och fritt få disponera en sådan plats kan inte nog värderas. För klubbens del 
motsvarar kostnaden för detta mindre än värdet av en cigarettask per medlem och år.
Även om inte något ädelfiske skulle komma att bedrivas i tjärnen borde kanske klubben slå 
vakt om denna tillgång och behålla den ur ren rekreationssynpunkt. 

Idag, 46 år senare, kan inte miljön vid Stora Hundtjärn beskrivas på ett bättre sätt och får bli 
slutorden i denna Hagfors Flugfiskeklubbs Jubileumsskrift 2018. 
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Vi tackar våra sponsorer

Hagfors Flugfiskeklubb har ett mycket bra samarbete med våra sponsorer och det är tack vare 
dem som vi har stabil ekonomi och kan erbjuda bra verksamhet till våra medlemmar. Klubben 
uppmanar medlemmarna att gynna våra sponsorer.
Följande företag, i bokstavsordning, har hjälpt oss genom åren:

Berggrens EL i Råda AB   MPT Sweden AB 
Bilhallen i Hagfors AB   Norab, Hemel & Kyla AB
Byggservice i Geijersholm AB  Nordea
Böjda Spön i Sunne AB   OKQ8
COOP Extra    Pebe Bilteknik AB
Elms    Re Recond AB
Emtbjörks AB   Sameo (flugor.se)
Gräsbergs Bil i Hagfors AB  Sotning & Ventilation i Hagfors AB
Hagfors Kommun   Sportma
Hagfors Måleri RT AB / Colorama  Sportringen, Hagfors
Hagfors Pappershandel   Stora Enso
Hagfors Trädgårdstjänst AB  Svanströms AB
Hynell Patenttjänst AB   Uddeholms AB
Indian Bygg AB   Uvån Hagfors Teknologi AB
Janssons Möbler   Valmet AB
Miljöhälsan i Klarälvdalen AB  Wanjas Leksaker
Molkers Däck AB   Wikus Nordic AB
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