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Med de allra bästa förutsättningar och vid rätt tidpunkt 
i livet gjorde de slag i saken. I våras gick drömmen 

Swartlings Flugfiske & Jaktgård i uppfyllelse och nu 
vallfärdar både proffs och amatörer till Dan och Jaqueline 

Swartlings anlagda fiskesjö i hopp om storfångst. 
Värmdö Paper åkte dit på besök. 

text: eva-Lotta Sigurdh Foto: guStav KaiSer

Flugfiskets 
ädla konst

Den lantliga iDyllen med böljande ängar, 
hästhagar - och så den anlagda Put & Take 
sjön, förstås - breder ut sig framför oss när 
vi kör upp och parkerar vid Röda Ladan – 
det som tidigare var maskinhall, men som 
nu fungerar som kurslokal eller uppvärm-
ningsstuga och picknickplats. Som i dag, 
när vädret inte visar sig från sin bästa sida.
 Men efter lite värmande kaffe och en 
kortare introduktion i ”flugfiskets hemlig-
heter” klarnar det plötsligt upp och vi 
beger oss ut för kastträning på det intillig-
gande grönområdet. Med oss är grundaren 
och numera inbitne flugfiskaren Dan 
Swartling själv, instruktören Tony Lindberg 

och besökaren Ingemar Hansson, som 
bara flugfiskat en gång tidigare. Han tar 
tacksamt emot Tonys instruktioner;
 - Föreställ dig att vi är i ett vitt rum där vi 
doppar linan i färg och sedan stänker ut fär-
gen till ringen, illustrerar han pedagogiskt. 

Kastträningen är Det absolut viktigaste 
och första man måste få koll på när man 
flugfiskar, förklarar Tony och både han och 
Dan går undan en stund för att ge space 
åt Ingemars ihärdiga försök att få till det, 
innan det snart blir dags för alla tre att 
prova lyckan i sjön:
 - Det är verkligen jättesvårt, men så 
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kul! säger Ingemar glädjestrålande när han 
provkastat ett tag.
 Han blev ”hocked” redan första gången 
han var här och tycker att det är lika delar 
den tekniska utmaningen och naturupple-
velsen som lockar:
 - Jag spelar mycket golf och att lära sig 
kasta påminner om att lära sig en golfsving. 
Det gillar jag. Och så spänningen förstås, 
när man väntar på napp.

iDén till att starta flugfiskeverksamhet här 
ute kom efter att Dan, som haft familje-
gården i sin ägo sedan slutet av 70-talet, 
grävde upp åkern och anlade sjön. När 
sedan han och hustrun Jaqueline var i 
Scottland, flugfiskets Mecka, och provade 
att fiska själva var saken klar.
 - Precis som Ingemar blev jag biten direkt. 
Gick en kurs när jag kom hem och försöker 

nu ta mig tid att fiska så mycket som möj-
ligt. Det är så avkopplande.

Han ocH Jaqueline framhåller också håll-
barhetsaspekten som en viktig dimension. 
Genom att det är en så kallad Put & Take 
sjö, där de själva planterar in fisken, har de 
koll på både beståndet och kvaliteten. All 
fisk är långtgående, vilket märks på att den 
inte hugger lika snabbt och den köps bara 
från riktiga kvalitetsodlingar, framhåller 
de. Detta, plus lyxen att få sjön helt för sig 
själva ser de som starka konkurrensfördelar 
jämfört med fritt fiske i skärgården.
 - Titta, där hoppar en! ropar plötsligt 
Ingemar och den koncentrerade tystnaden 
bryts för en stund.
 Trion står nu utspridda runt sjön med 
varsitt spö och väntar på napp. Men först 
måste de alltså spana på aktivitet i vattnet, 

”I och med att du 
nästan håller i linan 

och riktigt känner
fiskens nafsande, 

så blir det en enorm 
känsla med flugfiske.”

SWARTLINGS 
FLUGFISKE & JAKTGÅRD 

I KORTHET

Dan och Jaqueline Swartling 
i Kopparmora startade sin 

verksamhet i våras, efter att 
ha grävt upp sin åker och 
anlagt en 12 000 kvadrat-
meter Put&Take-vattenfylld 
sjö med inplanterad regn-

bågsfisk.
Man kan både boka sjön för 
flugfiske på egen hand, eller 
gå någon av de nybörjarkur-
ser som erbjuds. För företag 
finns möjlighet att hyra in sig 
för någon kurs i kombination 

med lunch eller middag. 
Förutom flugfisket, som 

är det centrala, så går här 
även att ta jägarexamen 

eller gå kurser i tracking och 
överlevnad.

KASTTEKNIK. Kasttekniken är A och O i flugfisket, betonar instruktören 
Tony Lindberg. Det handlar om att få ut linan så rakt som möjligt.
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innan det är idé att kasta. Med tävlings-
instinkt och ökat självförtroende efter 
träningen på land svingar Ingemar sitt spö. 
Fast aj, då! Första försöket landade i en 
trädkrona i stället...
 Men skam den som ger sig! Efter ännu 
en stunds koncentrerad väntan, där den ro-
fyllda miljön och tystnaden, så när som på 
några surrande insekter, skapat en nästan 
meditativ stämning, är det dags igen. Det 
spritter till i vattenbrynet och nybörjartur 
eller ej – men den förste att få napp för 
dagen blir novisen Ingemar.
 - Se vad jag fick! skrattar han, lycklig och 
stolt som ett barn.
 Dan och Tony gratulerar och hjälper 
sedan till att snabbt få loss fisken och kasta 
tillbaka den i vattnet igen. Som för så 
många andra som flugfiskar är det också för 
Ingemar själva fisket och inte fångsten som 
är det viktiga.
 - Och då måste man agera snabbt och 
med största omsorg för att inte skada fis-
ken, betonar Tony. Flugan (betet) ska vara 
hullinglös och den måste lirkas loss med 
största försiktighet för att fisken ska läka 
snabbt.
Strax står männen åter spridda runt sjön, 
var och en i sin tysta och koncentrerade 

värld. Och att det är just män som är här 
och fiskar och instruerar i dag är ingen 
tillfällighet, berättar Jaqueline, som står 
bredvid och ser på – och som själv hellre 
rider än fiskar:
 - Ja, än så länge får vi mest manliga 
förfrågningar, berättar hon. Och de flesta 
som hör av sig kommer hit själva, vilket gör 
att kurserna är lätta att fylla. Däremot har 
det varit svårare med de privata bokning-
arna, där vi helst ser grupper om minst fyra 
personer. Fast vi lyssnar förstås av markna-
den och kommer nog att ändra på det nu, 
tillägger hon.

även om Jaqueline inte flugfiskar själv, så 
stortrivs hon här ute på gården, dit hon 
flyttade från innerstan till Dan för några år 
sedan. Och precis som sin man så ser hon 
verksamheten med Swartlings Flugfiske 
& Jaktgård som en perfekt verksamhet att 
hålla på med ”på ålderns höst”. Nystartade 
som de är håller de fortfarande på att arbeta 
in konceptet, som förutom flugfiske även 
innefattar tracking och jakt. 
 - Dessutom hoppas vi på många före-
tagsevents framöver, avslutar båda drömskt. 
Istället för att snacka och spela golf kan 
man ju lika gärna flugfiska. ✤

FLUGFISKE I KORTHET

Utmärkande för flugfiske är 
att det bedrivs med en fiskefluga 
som bete och att det är fluglinan 

och inte draget som är det 
centrala. Jämfört med annat 

fiske är det svårare teknik med 
flugfiske, där den största utma-

ningen är kasttekniken. Flugfiske 
bedrivs i både strömmande 

vatten och insjöar. På senare tid 
har det även blivit vanligare med 

havsbaserat flugfiske.
De vanligaste fiskarterna som 

fiskas med flugspö är harr, havs-
öring, lax, röding och gädda. 


