
T unge regnskyer ligger tæt 
omkring dalen, men de længe 
ventede dråber udebliver. 

Poolen er krystalklar og virker helt 
!sketom. Fra et højt klippefremspring 
skanner vi hele strækningen for laks. 
Det snyder med dybden i de små pools, 
men de er fuldstændig tomme. Som-
meren har vist sig fra sin gavmilde side 
med masser af sol, men elven mangler 
vand. En nedslående kendsgerning, 
når nu laksefeberen raser i kroppen. 

LAKSEPÜRSH Neden for Laxfoss 
ligger en dyb pool, som altid holder 
mange !sk. Som vi sidder oppe på 
bakken og kigger ned i poolen, ser 
jeg et par laks, som har bevæget sig 
op over det første fald, og nu står lidt 
rådvilde i en lille pool, før et større 
vandfald skal passeres. På alle !re sni-
ger jeg mig ned til poolen og lader mit 
undervandskamera bryde over"aden. 
Fiskene er forbavsende rolige, og det 
lykkes mig at tage lidt billeder. Først 
da jeg bliver overmodig og løfter hove-
det, reagerer de og forsvinder længere 
opstrøms. 

I den store, dybe pool bag mig 
bryder et par laks over"aden, og min 
opmærksomhed rettes mod dem i ste-
det. Jeg sniger mig hen til kanten af 
det lille vandfald og placerer en lille 
”Star Dust” i det skummende vand 
lige neden for faldet. Fluen skater i 
over"aden i få sekunder, da en laks 
kaster sig på tværs af strømmen og 
inhalerer "uen ovenfra. Det giver et 
helt sæt i mig, og jeg når hverken at 
tænke på det ene eller andet, før !sken 
er i fuld fart rundt i poolen. Pludselig 
koger det hele af !sk, som forstyrres 
af den krogede !sk.

Fisken, som vel er knapt tre kilo, 
sætter virkelig pres på stangen og mit M
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Island er laksefiskeri i ver-
densklasse. I krystalklare 
pools kan du opleve den 
ægte laksepürsh med lette 
enhåndsstænger, tynde 
forfang og små, små fluer. 
fiske-feber besøgte en af de 
mindre kendte elve lidt nord 
for Reykjavik.



0,25 forfang, og da !sken beslutter sig 
for at forlade poolen, er det bare at følge 
med. Mens !sken tumler rundt mellem 
skarpe sten, forsøger jeg febrilsk, med 
højt hævet stang, at komme over en 
lille bakke og ned på den anden side. 
Heldigvis lykkes det mig, og !sken 
er der stadig, skønt linen "ere gange 
sidder fast i grene og sten.
På en lille sandbanke får jeg til sidst 
strandet den !ne hanlaks og kan sætte 
den tilbage efter en kort fotografering. 

BUNDSKRABER Mi#fells"jót er 
en meget smuk og ret så lang pool 
med varierende !skeri. Det er sidst 
på eftermiddagen, da vi står oppe på 
vejbroen og ser den ene laks efter den 
anden bryde over"aden. Det er pri-
mært ”gamle” !sk, som står nederst 
i poolens rolige partier. Øverst oppe 
hvor vandet trykker lidt mere, står en 
"ok blank!sk i en lille pool. Jeg prøver 
først med en lille Blue Charm på dob-
beltkrog, men jeg kommer helt ned i 
det rolige vand, før en !sk suger "uen 

ind. Det er en smækfed havørred på 
halvandet kilo, som øjeblikkelig kaster 
sig fri af vandet. 

Den lille !sk er godt inde i baglinen 
og kæmper, som var den langt større, 
før den lægger siden til og lader sig 
strande. Fiskene øverst i poolen lod 

sig ikke lokke af min Blue Charm, så 
det er tid til en ny taktik. Jeg går lidt 
ned i forfangstykkelse og sætter en sort 
mikrotube med tungstenshoved på. 
Stimen af blank!sk virker ikke specielt 
utrygge ved min tilstedeværelse, også 
selvom Maria fotograferer løs med un-
dervandskameraet. Jeg får øje på tre 

laks, som står ved en lille sten, og 
mit vindue er helt perfekt, da den lille 
tungstens"ue tumler hen langs bunden 
og direkte ind i kæften på den midterste 
af laksene. I en brøkdel af et sekund 
afventer vi begge, før linepresset sender 
den lille laks af sted i et hidsigt udløb 

nedstrøms, og den lille trekrog slipper 
sit tag. Fluen blev bare taget, som var 
den noget, der kun skulle smages på 
og så spyttes ud igen.

MARÍULAXINN Til trods for det me-
get lave vand er der hele tiden !sk på 
træk opover elven. Små grupper af !sk 

”Fluen blev bare taget, som 
var den noget, der kun skulle 
smages på og så spyttes ud 
igen”

Forfatteren nyder 
udsigten over den 

frodige dal, hvor 
Laxá i Leirársveit 

snor sig ned    
igennem.

Mindre end en times kørsel fra Reykjavik lå 
den smukkeste laksepool, man kunne forestille 
sig. Fra bakketoppen kunne man se, hvordan 
stimer af laks bevægede sig op til det lille 
vandfald, hvor de for en stund blev bremset 
ned.



rykker pludselig opstrøms og giver uro i 
poolen. Mens vi giver poolen lidt fred, 
viser der sig pludseligt et par !sk på en 
lille strømkant øverst på stykket. Det 
er helt tydeligt, at de gerne vil videre 

op, men holdes lidt tilbage af et parti 
med dødt og lavt vand ovenfor. Flere 
gange ser vi plasket fra en laks, og Ma-
ria går forsigtigt opstrøms for at lægge 

et par kast på den lille plads. Hun er 
kun seks-syv meter fra standpladsen, 
da den lille Frances glider sagte forbi 
en sten, og en laks inhalerer "uen lige 
så forsigtigt.

Maria opdager først !sken, da strøm-
men tager linen, og !sken reagerer på 
krogen. Maria er godt på vej til at få 
sin første laks på land, da den pludselig 
beslutter sig for at stryge nedstrøms, 
så hun må forcere "ere hegn, før der 

igen kommer ro på. Det tynde forfang 
holdt til turen ned gennem "ere fosser, 
og efter et par minutter poserer Ma-
ria med sin første laks på "ue – også 

kaldet Maríulaxinn. Som traditionen 
foreskiver, skal fedt!nnen bides af den 
første laks, man fanger. Hvorfra denne 
tradition stammer, fortaber sig i det 
uvisse, men selvfølgelig må Maria også 
følge denne skik.

DEN MINDSTE SUNRAY I tide-
vandszonen på det alleryderste af elven 
!ndes en lille pool, som kun fungerer, 
når tidevandet for alvor trækker sig 
tilbage. Klapparhylur, som poolen hed-
der, er den første laksene møder, før de 
skal forcere et "adt parti, og de møder 
elven rigtigt. Har man timingen med 
sig, når vandet trækker sig tilbage, kan 
man opleve et morsomt !skeri på helt 
friske !sk. Lidt ved et tilfælde havner 
vi her, dels fordi, vi først senere skal 
!ske en af de mere hotte pools og dels 
fordi, vores guide Ólafur anbefaler at 
tage et kig på den.

Som vi nærmer os pladsen, kan vi 
se, hvordan vandet piskes til skum, da 
en lille stime laks rykker opstrøms og 
ender i poolen ved den store klippe. 
Her udspiller sig det samme show, hver 
gang en ny gruppe !sk svømmer ind 
i poolen. En større !sk på fem-seks 

"Anden gang fik jeg fluen helt 
tæt på stimen, og straks røg 
en lille laks ud og tog fluen i 
kæften, ruskede to gange og 
spyttede den ud"

kilo går af vandet og markerer sin 
standplads, hvorefter !skene langsomt 
bevæger sig opstrøms for at ende på 
en lille nakke, hvor vandet foran er 
meget lavt. Først prøver vi at !ske på 
de øverste !sk, som bare lader sig glide 
nedstrøms, når "uelinen glider henover 
dem. Det går bedre i den nedre del af 
poolen. Et langt kast, så "uen lander 
klods op af klippen og så bare drifter 
stille på tværs, giver øjeblikkeligt en !n 
!sk, som desværre sprænger forfanget i 
et lidt vildt spring. Strømmen bevæger 
"uen meget langsomt over poolen, og 
endnu en !sk stiger til vejrs og suger 
den lille dobbeltkrog ind. Den sidder 
godt kroget, og denne gang husker jeg, 
at forfanget kun er 0,20.

Som tidevandet næsten har trukket 
sig helt tilbage, går strømmen næsten i 
stå i den lille pool, og "uen skal !skes 
aktivt, før !skene reagerer. Jeg skifter 
til den mindste Sunray, jeg nogensinde 
har !sket med – èn centimeter lang - og 
!sker "uen aktivt på tværs af strømmen 

Fluerne til Laxá i Leirársveit skal være små, 
rigtig små! Mikrotuber på 3-5 millimeter, 

gerne med tungstens- hoved, er effektive i 
de dybere pools. De kan fiskes traditionelt 

nedstøms eller kastes opstrøms og tumle 
ned gennem en pool med fisk, som man har 

visuelt kontakt med. Lange og tynde forfang 
er nødvendigt i det klare vand.

Denne blanklaks lod sig friste af en 
mikrotube på bare fire millimeter og gav 

forfatteren en hård fight på det tynde 
forfang.



med stangen under armen. Da "uen er 
kommet halvvejs over, skubbes den op 
af en god trykbølge for at forsvinde i 
en stor hvirvel. En større laks tumler 
straks ud af vandet og lander hårdt på 
forfanget, som heldigvis holder til pres-
set, men krogholdet slipper desværre. 
De næste par timer, indtil strømmen 
går i stå, har vi et rigtigt morsomt 
!skeri med "ere !ne !sk på land.

KLARSYN Selvom man, som jeg, har 
!sket laks i rigtig mange år, så lærer 
man hele tiden noget nyt. I det krystal-
klare vand har man en unik mulighed 
for at se laksens bevægelser, når "uen 
glider forbi. I en lille pool stod en snes 
laks placeret langs den ene side. I et 
blankt parti havde jeg et !nt vindue 
ned til !skene og kunne afprøve lidt 
forskellige "uer. Først lod jeg en lille 
dobbelkroget "ue glide forbi !skene. 
Den gik vel fem-seks centimeter under 
over"aden, og !skene lod den glide 

forbi uden den mindste reaktion. Det 
gentog sig mange gange, selvom jeg va-
rierede vinkel og hastighed. Næste "ue 
var en større Sunray, som på lignende 
vis blev ignoreret. Først da jeg satte 
en rød Frances mikrotube med tung-
stenshoved på, skete der noget. Første 
gang gled "uen forbi i midtvandet og 
to laks bevægede sig hen mod "uen, 
dog uden at tage. Anden gang !k jeg 
"uen helt tæt på stimen, og straks røg 
en lille laks ud og tog "uen i kæften, 
ruskede to gange og spyttede den ud. 
På intet tidspunkt mærkede jeg noget 
til laksen i stangen, så havde jeg ikke 
haft visuel kontakt, så ville jeg intet 
havde oplevet.

GREJET Du får ikke brug for andet 
end en enhåndsstang i klasse #7, et 
hjul med en god bremse og en "yde-
line, når du besøger Laxá i Leirársveit. 
Fiskene ligger i gennemsnit på mellem 
halvandet og tre kilo, med enkelte over 

seks kilo. Selvom elven nogle steder er 
meget stenfyldt, så kommer man let 
rundt, hvis man har kroget en god !sk. 
Forfangsmaterialet bør være "uorocar-
bon og ligge på mellem 0,20 og 0,28 
millimeter. Selv brugte jeg mest 0,25, 
som holdt til de "este !sk.

LAVVANDE På de to dage vi gæstede 
Laxá i Leirársveit, blev der landet lidt 
over 50 laks fordelt på seks stænger, 
hvilket må siges at være et "ot resultat, 
når man tager den lave vandstand i 
betragtning. Med hvert højvande kom 
nye stimer af laks ind fra $orden, og små 
grupper begyndte deres vandring op-
strøms. På et tidspunkt stod der langt 
over 300 laks og cirkulerede i en af 
de nederste pools. Der er ingen tvivl 
om, at den lave vandstand bremsede 
nogle af laksene i at gå op. Jeg tør 
slet ikke tænke på, hvis vandføringen 
havde været perfekt, og alle laks bare 
væltede op. FF

I en lille pool midt 
i Laxfoss hvilede en 
lille stime laks sig, 
før næste vandfald 
skulle forceres.


