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Praktikern Jan är fena på flugor
Svärdsjö z Jan Östberg har
ägnat minst 40 år åt att
avslöja var, när och hur ädla
fiskarter kan fångas.
Kartor som visar vägen till
tjärnar i bygden där väldigt
få fiskat finns samlade i hans
hemliga pärm.
Fiskars matlust väcks av
beten han själv tänkt ut och
tillverkat.
– Det blir billigare så, men
mest beror det på att jag är
en praktiker, förklarar
han.

ten ritades in. Teorier omsattes till
praktik i form av många och långa
skogspromenader.
Resultatet av detta detektivarbete finns samlat i en pärm
hemma hos familjen Östberg och
vårdas där som hemligheter.
– I en del av tjärnarna hade
ingen fiskat på väldigt många år
innan jag hittade dit.

Bildbevis för lyckade fisketurer
finns för beskådan på familjen
Östbergs hemsida. Där
erbjuds dock inga
möjligheter att
lösa den geoEn viktig del i
grafiska gåAnnika Östtan då tjärbergs helgnarna förmorgnar är
setts med
de lappar,
fingerade
författade
namn.
av maken,
Jan Östsom talar
berg tillverom
vart
kar de flesta
han
åkt
av sina beten
för att fiska.
Jan Östberg
själv. Flera av
Trots att hon
hans flugmönster
under åren läst
är ansedda och bindganska många såningsbeskrivningar finns
dana har hon inte ledsnat.
att tillgå hos de mest prominenta
– Han blir lugnare då...
Dosen brukar vara två till tre källorna. Harrflugan Knasen har
turer i veckan, oftast till någon av en något annorlunda förlaga.
”Jag hade fångat en nattslända
tjärnarna i närheten.
– Numera händer det att spöna och lagt den i flugasken. När jag
blir kvar bilen, jag tar några bilder någon vecka senare upptäckte jag
eller bara njuter av naturupplevel- den glömda, torkade, spretiga och
knasiga sländan...”
sen, säger han.

”Jag fiskar sällan på
mer än en meters
djup om målet är
att fånga en öring.”

Många av fisketurerna går till
välkända vatten. Ibland tar han
en tur till tjärnar som väldigt få
känner till. Insikten är resultatet av samtal med äldre Svärdsjöbor. Fiskeprat överfördes på kartor där vägen till bortglömda vat-

Harrflugan Rödöga, havsöringflugan Molly och en serie av
”öringdräpare” med det gemensamma namnet Red Killer är andra av Jan Östbergs mer spridda
alster.
Gemensamt för dessa och alla

TRÄDPLOCKNING
STUBBFRÄSNING

andra flugmönster med denne
upphovsman är att de är teorier
som direkt omsatts i praktiken.
– Jag är – och har alltid varit
– en praktiker som byggt de saker
jag behövt. De flesta av mina flugor
är bundna av ”mormors garn”, det
behövs inga dyra material för att
binda en fluga som fungerar.
I samma anda är hans utrustning för isfiske formade. Pirkar
och mormyskor är handknackade
och spöna är nygamla.
– Jag köper gamla kastspön
på loppis och bygger om dem till
pimpelspön som jag vill ha dem.
Enkelheten kryddas ofta med
små förfinande detaljer, Jan
Östberg är en mycket driven knivmakare och slöjdare.
Red Killer är en av hans mest kända flugserier.

Thomaz Andersson
thomaz.andersson@annonsbladet.com

De egna alstren leder ofta till god fickelycka.

Jan Östberg i sitt rätta element. 

foto: privat

Fiskespöna finns alltid nära tillhands.

foto: thomaz andersson

Nyttja

STÖD MÄNNISKOR
SOM DRABBAS AV SVÄLT
OCH TORKA I AFRIKA!

Rurat-g
avd

SMS:a TORKA till 72 905
och ge 100 kr.

Vi tar bort dina problemstubbar/träd till vettiga priser
Även bortforsling! • F-skatt & ansvarsförsäkring
Ring Ulf Evertson • www.rubbostubb.EU

070-522 19 81

RUBB &
STUBB
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Hösten ses av många som slutpunkten för säsongen. Östberg
tycker annorlunda.
– Jag brukar börja när andra
slutar, fisket brukar vara som
bäst då vattnet blivit lite kallare.
Då vattentemperaturen sjunker
ner mot 7-8 grader blir det bättre
skjuts på öringen.
Han förordar få kast som föregås av noggranna förberedelser,
hitta rätt kastvinkel för bästa
möjliga presentation av betet.
För vinterfisket rekommenderar han uppsökande av områden
med varierande djup, grunt vatten
nära djup.
– Jag fiskar sällan på mer än en
meters djup om målet är att fånga
en öring. Små spöryck, inga stora
rörelser än min metod.

www.borlangebegravningsbyra.se
Borlänges och Långshyttans enda auktoriserade begravningsbyrå
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kan även hämtas hos PT:S Motor,
Timmervägen 11 öppet 7-16.30 • lunch 12-13
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En överdimensionerad Vulgata spent med bra flytförmåga. Lockar fram fina fiskar
i juni.

Oavsett var
Katastrofen är

Inom 36 timmar kan vi vara där
I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt.
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack.

Ingarvet i Falun, Västermalmsvägen 6 • Öppet: Ons 16-18 • övriga tider ring!

070-648 45 46 • www.kararvets.se

Gratis läsning för dig!
Intressant läsning i din låda varje vecka.

I över 40 år har Svärdsjöbon Jan Östberg hängivit sig åt sin stora passion.

LAGÅR´N du, de du, sen duu...

Sönd. 18/3 kl. 18-22

arn.se
w.skultunalag
wwPERIKLES
Välkomna!

Anmälan för medlemskort
Finska danskvällar, ring, maila
skultunalagarn@hotmail.com
På svenska!

MINIMARA

Bli Planfadder!

Fabriksförsäljning
av bord och stolar.
Vi levererar
levererar över
över hela
hela landet.
landet.
Vi

1/10 19-24
Casanovas/
Tel. 021-701
15
www.skultunalagarn.se
Expanders
2/10 17-22 Sannex/
Blender
16/10 18-22 Dreams
30/10 17-22 Mannerz/
Horizont
13/11 18-22 Perikles
27/11 18-22 Jannez
11/12 18-22 Sannex
1/1-17 18-22 Casanovas
Kolla in datum för våra
Rockabillykvällar
och övrig info på
FB Skultunalagårn/
Rockabillyladan
www.skultunalagårn.se

Inga barn ska tvingas föda barn
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Nytt leende. Nytt liv.
Ge en gåva på
pg 900222-1

www.operationsmile.se

Måleri och utställning vid riksvägen
Måleri
ochmitt
utställning
vidOhlson.
riksvägen
i Insjön
emot Clas
i Insjön mitt emot Clas Ohlson.
Vi målar om möbler, köksluckor m.m.
För öppettider och mer info:
070 524För
77öppettider
24 • www.aktuellinredning.nu
och mer info:
070 524 77 24 | www.bordochstolar.se

