Vem har inte drömt om ett eget strömmande vatten med huggvilliga,
vakande prickfiskar? Entreprenören Manni Svensson har slutat drömma,
han står redan mitt i skapelsen. Text & foto Niclas Andersson

NÄR GUD
KOM TILL
NORRBYSTRÖMMEN

norrbyströmmen

M

anni Svensson spatserar runt på ägorna
och förklarar att han och kompanjonen
Peter Lindstrand har hyrt in ett privat vaktbolag
från orten som med hund övervakar området.
Släng till honom ett par knickers, en gubbkeps,
tweedkavaj och en monokel så skulle han lika
gärna kunna se ut som en engelsk godsägare eller
rent av en adlad lord. Men Manni Svensson är inte
den typen som skulle trivas i en sådan roll. Han
syntes inte alltför sällan vandrandes runt barfota
med ett par upprullade jeans och en sliten fiskeväst
på span efter fisk att kasta på.
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under de två dagar vi fiskade den helt nyöppnade
Norrbyströmmen. Huruvida han är en stor visionär
med gott hjärta eller en galen vetenskapsman som
bestämt sig för att leka gud och skapa något för en
liten skara människor är upp till dig att bedöma,
men det är svårt att inte fatta tycke för honom och
hans jordnära stil.
Norrbyströmmen är ett enormt sportfiskeprojekt inriktat på flugfiske som kostat flera miljoner
kronor att genomföra. Exakta summor är inget
Manni gärna talar om, men han förklarar att de

flyttat bortåt 10.000 kubikmeter schaktmassor för
att skapa denna konstgjorda ström. Grävmaskiner,
lastbilar, dykare och en gedigen arbetsinsats av
många personer under lång tid har resulterat i det
som i dag börjat ta form.
Planerar för nya ståndplatser
Arbetet påbörjades tidigt våren 2006 och är mer
eller mindre en pågående process som inte är fulländad på ett par år. Det som tar tid är växtligheten
även om gräs och olika former av vattenväxter som

”Norrbyströmmen är
ett enormt sportfiskeprojekt
inriktat på flugfiske som
kostat flera miljoner kronor
att genomföra”

totalt rör det sig om cirka 10.000
kubikmeter schaktmassor som flyttats
undan för att göra strömmen.
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planterats redan vuxit upp, så tar det tid för nyplanterade buskar och träd att uppnå dignitet. Manni
pekar med spötoppen mot den ena strandkanten
efter den andra där han går barfota på den anlagda
grusstigen.
– Här funderar vi på att plantera några schyssta
buskar som kommer hänga ut över vattnet. Du kan
tänka dig vilken bra ståndplats det kommer bli!
Vi fortsätter nerför strömmen och han visar mig
nyplanterade pilträd och berättar sprudlande av
glädje om olika tankar kring växtligheten. Hela
tiden poängterar han vilka fina ståndplatser det
kommer skapa.
– Jag hade tänkt att vi skulle gräva en fin djuphåla här under träden när de vuxit upp.
Manni är en flugfiskare in i själen och en karismatisk entreprenör. En gång i tiden var han med
och startade ett it-bolag som än i dag tillhör de
största i branschen. Ett smart drag som innebär
ekonomiska fördelar som gett honom den unika
möjligheten att designa och skapa sig den perfekta
flugfiskeströmmen. När jag frågar honom vad tanken är med skapandet av Norrbyströmmen svarar
han ärligt att det är en kul grej. Han tar till en börjat
inte alls upp ekonomiska aspekter och det känns
gediget när han slutligen besvarar min fråga:
– Det är klart att investeringen ska betala sig,
men något större vinstsyfte finns inte. Vi gör det
här för att vi tycker det är kul.
Från åker till pool
Norrbyströmmen är ett konstgjort strömvatten
beläget vid idylliska Borensberg, mellan Motala

och Linköping. Det är en gammal åker som grävts
upp för att bli det som skulle kunna anses vara Sveriges mest exklusiva put & take-vatten. Vattnet tas
från en kraftverksdamm i Motala ström och leds
därifrån genom ett rör knappt hundra meter ner
till den första poolen. Alldeles intill poolen håller
ett par inhyrda byggarbetare på att färdigställa de
sista delarna av det som ska bli ett tillhörande hus i
röd färg och vita knutar med tio sängplatser. Stora
panoramafönster angränsar verandan som går ut
någon decimeter över vattnet. I vardagsrummet
finns en vackert designad öppen spis och det är inte
svårt att föreställa sig mysiga kvällar med kamraterna framför den sprakande brasan när storbågen
i poolen utanför gör sin sedvanliga vakrunda. När
vi står där mitt i det pågående bygget och senaste
hitsen flödar knastrigt ur en liten radio, frågar jag
skaparen själv vilken som är den tänkta målgruppen för Norrbyströmmen.
– Grabb- eller tjejgänget, fiskeklubbar och naturligtvis en del företagsgrupper som kanske vill ha
en kurs i flugfiskets grunder. Vi har tio kompletta
flugfiskeutrustningar för just detta ändamål. Naturligt blir det folk som är villiga att betala lite mer
för en fantastisk fiskeupplevelse och vill känna att
man har allt det här för sig själv.
England som förebild
Han poängterar att det är privat, vilket blir än mer
uppenbart när två äldre män blir ombedda att inte gå
in på området. På ett par platser finns skyltar som på
ett mjukt och pedagogiskt sätt förklarar att detta är
privat mark och endast för de fiskande gästerna.

Vad är då denna fantastiska fiskeupplevelse? Vad
gör Norrbyströmmen mer unikt än något annat put
& take-område förutom det faktum man faktiskt
slipper stöta sig med andra fiskare? Manni har haft
en del fisken i England som förebild vid förverkligandet av sin dröm. Han har aldrig varit där själv,
men planerar att åka dit i framtiden. Istället är det
många fina bilder i en rad olika fisketidningar som
byggt upp hans bild av de engelska fiskevattnen och
då kanske främst kalkstensströmmarna. Vattendrag vars ginklara vatten ringlar sig fram genom
lummiga parkmiljöer. Strömmar som erbjuder
spännande möjligheter att fiska på fisk man ser i en
lättillgänglig och naturskön miljö.
Det största problemet ligger inte i att skapa en
vacker parkmiljö, utan att finna det där klara vattnet. Vatten så klart att man faktiskt med blotta ögat
kan se fisken i vattnet innan man fiskar på den, en
fiskemetod som används på många håll i världen
och brukar gå under benämningen ”sight fishing”.
Lösningen fann Manni och Peter just vid denna
plats i Borensberg. Vattnet som tas från Motala
ström kommer ursprungligen från Vättern som är
vida känt för sitt siktdjup. Detta är en viktig grundpelare i det som jag och kompisen Andreas Johansson från Kungsbacka, efter en helgs fiske kunde
summera som något av det häftigaste vi upplevt i
ett svenskt fiskevatten.
Kasta på fisk du ser
Sikten varierar enligt Manni, men de dagar vi fiskade där var Norrbyströmmen klar, inte transparant,
men mycket klar. Tillräckligt för att man ska kunna

”Det är klart att investeringen ska betala
sig, men något större vinstsyfte finns inte.
Vi gör det här för att vi tycker det är kul”
flugbyte vid en av de små poolerna.
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bedriva ”sight fishing” och därmed ta del av ett
fiske som få känner till. Jag minns inte hur många
regnbågar och öringar vi landade, men det var bra
många, fler än vi någonsin fått förut under en helg.
Mängden är i detta fall nästan oväsentlig, för det vi
minns är alla huggen som vi sett. Har man aldrig
tidigare kastat på en stor fisk som man ser i vattnet,
där den lite lojt hänger under ytan på jakt efter föda,
så kommer detta att bli en unik upplevelse. När den
sedan ställer in siktet på din lilla nymf som driver
med strömmen, öppnar munnen och helt naturligt
tar in flugan så är det som att fullborda ett magnifikt
konstverk. En oförglömlig upplevelse som i kombination med att den utplanterade fisken i Norrbyströmmen långt ifrån är några klassiska ”dumbågar”
vävs samman till en viktig ingrediens för att skapa
något unikt och nytt.
Fiskarna kommer från anrika Källefalls fiskodling och har anpassat sig väl till livet i strömmen
där de främst äter av små insektslarver, nattsländor
och fjädermygg i olika stadier. Vi provade vid ett
par tillfällen att presentera mer klassiska regnbågsflugor som Wolly Buggers framför fiskarna vi såg,
men ingen var intresserad. Faktum är att de allra
flesta fiskarna backade undan, inklusive en fisk som
vi uppskattade till närmare sex kilo. De blev helt
enkelt rädda för denna typ av flugor. Istället fann vi
framgång i små nymfer av olika slag, främst flugor
bundna på krokstorlek 14-18.
Miljön runt om den 700 meter långa strömmen
är varierande. Till stor del är det öppen åkermark
längsmed ena kanten och en blandskog på den
andra. De sista hundra metrarna, innan strömmen
åter rinner genom ett avgränsande galler och ut i
Motala ström, är det en gammal del av en naturlig å
som använts. Här när är det en helt annan karaktär
med överhängande buskar och höga träd. Bitvis rena
djungelkänslan. Den övre delen består av flera pooler mellan vilka vackert anlagda forsar brusar fram.
Lagom stora bassänger
Poolerna är av varierande karaktär och precis lagom
i storlek för att kunna fiskas med god kontroll. Det
är även i dessa vi finner flest fiskar. Från starten vid
huset och ner till sammanflödet med Motala ström

regnbåge modell finare än genomsnittet i p&t-sammanhang.

är fallhöjden ansenliga sju meter. Allt är snyggt
och prydligt. Inget skräp, inga upptrampade stigar
och en vacker vy är vad som möter gästen när man
tar sig från starten och nedströms. Det enda som
om möjligt stör vyn är vattenkraftverket som för en
sportfiskare får ses som en akilleshäl. Ingen gillar
vattenkraft, men vi älskar att använda el. Kraftverket
är dock gammalt och har för den som är intresserad,
ett historiskt värde och är betydligt vackrare än de
monstruösa, moderna monsterdammarna som
senare konstruerats. Själv lider jag inte av det nämnvärt. Det enda som inte är något vidare snyggt inslag
i miljön är de stora transformatorerna intill kraftverket. Men det har Manni en lösning på.
– Vi ska plantera träd framför transformatorerna
så att dessa döljs. Vi vill att så lite som möjligt stör
vyn för fiskaren. Allt har planerats på de ursprungliga ritningarna.
Det märks tydligt att han är en flugfiskare och vet

vad de flesta besökarna vill ha ut av en vistelse här.
Inget tycks vara lämnat åt slumpen utan har alltid
funnits med i planeringen av projektet.
Påminner om Nya Zeeland
Vi fiskar oss från översta poolen och hela vägen ner
till slutet. I varje pool skådar vi flera fiskar som vi
placerar våra flugor över. När tanken övergår gränsen till handling och flugan hamnar precis där vi
vill visar samtliga fiskar intresse för våra nymfer. En
del följer flugan länge, tittar och ser ut att fundera
en stund innan de vänder tillbaka till sin ståndplats.
Man får sig onekligen en tankeställare. Generationer av regnbågar som fötts upp i odlingar, matats
med pellets och sett människan som något där ovan
ytan ur vars händer maten kommer, blir bara efter
några dagar i strömmen betydligt mer skygg oss
människor och mycket selektiva i sitt födoval. Tänk
att dessa instinkter tycks vara så djupt rotade i en
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3 favoritflugor för

Norrbyströmmen
1. Tunt dressade flicksländenymfer i
oliv med guldskalle, krokstl. 12-10.
2. Flashback nymf i stl. 16-12.
3. John Barr’s Cooper Nymph i stl. 18-12.
SNABBFAKTA FÖR FISKAREN
Niofotsspön för linklass 5 är ett bra
riktmärke. Inget annat än flytlina
behövs förutom någon enstaka plats i
skogsområdet i den gamla åfåran där
det finns några hålor på ett par meter.
Här kan det vara värt att prova med en
sjunkande tafs eller sjunklina. Taperade nylontafsar runt 9-12 fot är ett
bra riktmärke. Kör en spets på 0,22-0,18
beroende på rådande situation. Förslagsvis är att aldrig köra tunnare tafs
än vad som krävs för att snabbare få in
fisk som ska återutsättas. Vadarna kan
lämnas hemma, men är sköna att ha på om
man kryper mycket på knän eller regnet
sätter in. Vadning är enligt reglerna
dessutom förbjudet och totalt överflödigt. Polariserande glasögon och en keps
är ett måste för att se fisken. Närma
dig fiskeplatserna försiktigt, fisken
står många gånger alldeles intill land.
KORT OM NORRBYSTRÖMMEN
Priset för ett dygns arrende av hela
området i vilken även huset med slutstädning ingår kostar 8.000-10.000
kronor. Då får man vara upptill max
10 gäster, men rekommendationen får
nog bli att det rent fiskemässigt
lämpar sig bäst för max 8 gäster. Man
kan även få catering av mat och en rad
andra tillägg som till exempel guidat
gäddflugfiske i en intilliggande sjö.
Norrbyströmmen är helt nyöppnat och
bokningar inför säsongen 2007/2008 har
påbörjats. För mer information och
fakta hänvisas den intresserade till
www.norrbystrommen.se. För framförallt
företagsgäster eller klubbar som samtidigt vill köra någon kurs används Nääs
kurs- och konferensgård som ligger
alldeles intill. För mer info om kursgården, surfa in på www.naaskurs.com.
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fisk vars hjärna är som en lillfingernagel. Tur för
oss är att en del fiskar, eller snarare rejält många,
faktiskt väljer att provsmaka våra flugor. De tar
snabbt och bestämt, men man känner sällan
huggen. Här gäller det istället att använda synen
och se om fisken öppnar munnen eller om de gör
en hastig rörelse i sidled eller uppåt i det område
där din fluga kan tänkas vara.
Som besökare i Norrbyströmmen får man då
inte tveka, gör mothugg! Det hela påminner om
vad jag upplevt vid fiskeresor till Nya Zeeland och
usa. Har du synen på din sida och solen ligger
rätt, kan man ibland till och med se nymfen i
vattnet och än lättare upptäcka hugget.
Utsikt från första parkett
De flesta fiskar vi fångar, med några få undantag,
håller mycket god kvalité. Hela fenor, vackra
former, täckningar och färger. Flertalet av regnbågarna har börjat anta en ljus färg som ett tecken
på att de anpassar sig till det klara vattnet och den
ljusa bottnen. Vikten varierar från kilot upptill en
bjässe på runt fyra pannor, men vi kastar på större
fisk än så. Fisket är fantastiskt spännande och
en dag går fort när man med synen försöker hitta
fisken. Är man som jag en aktiv fiskare som gärna
vill prova nya platser hela tiden, känns det som
om man tidigt har hunnit fiska igenom alla poolerna och en dag i Norrbyströmmen räcker gott.
Det som får oss att välja ännu en fiskedag, är
att vi turas om att guida varandra till fiskarna. En
rolig form av fiske där den som guidar försöker
finna någon högre bank eller liknande intill
poolen som ska fiskas och hela tiden håller sin vän
informerad om vart man ska kasta, hur fisken uppför sig och när man ska göra mothugg. Många
gånger är det faktiskt betydligt roligare att guida
än att fiska själv, då ser man ju trots allt hela processen från första parkett.
Norrbyströmmen kan summeras med ett gott
betyg överlag. Blundar man och står tyst är det
inte svårt att se hur allt kommer se ut när det är
klart, en vacker syn.

Mer golf än vildmark
Manni Svenssons dröm om en engelsk kalkström
i parkmiljö är ännu inte fullbordad, men hitintills ser det mycket lovande ut. Jag gillar Norrbyströmmen. Det är fantasifull kombination av
en måhända lite galen entreprenörs Italienska
rötter och ett stort, varmt hjärta som bankar för
flugfiske och sportfisketurism. Det råder inget
tvivel om att alltsammans är designat, konstruerat och byggt av mänsklig hand, men det är
förvånansvärt snyggt och smakfullt. En del människor älskar golfbanor. Dessa mulliga, mjukt
avrundade och intensivt gröna lekplatser är en bit
minimalistisk arkitektur som smakar jordgubbe
för en del. Andra skyr dem som pesten.
Norrbyströmmen är mer golf än urskog.
Innan jag kom dit fanns en bild i mitt huvud.
Inställningen var klar. Jag tänkte mig en smärre
byggarbetsplats. Ni vet en sådan där man brukar
se när stora vägar byggs. Maskiner och högar
av grus. Trots allt startade man att gräva fram
Norrbyströmmen för bara några månader sedan.
Ett målmedvetet och hårt arbete med en driven
it-entreprenör som basun har gett ett helt annat
resultat en det månlandskap som fanns i min
skalle. Det är vackert, men på samma sätt som
med de minimalistiskt anlagda golfbanorna. En
mycket positiv överraskning som inte enbart får
ett gott omdöme enbart för sitt ovanligt spännande fiske, utan som en helhet. Det vilar någon
sorts ro över området. Trots att allt ännu inte är
helt färdigt, är det enkelt att sluta ögonen, lyssna
till det strömmande vattnet och se sig själv sitta
där bakom panoramafönstren i huset och njuta
lite god mat med några vänner i skenet av elden
från öppna spisen. Norrbyströmmen är något
som ska avnjutas likt bättre vin. Det passar kanske inte alla, men förstår man sig på vin så får
man en smakupplevelse som varar länge. v
tillbaka ut i den konstgjorda forsen.

