
HELIKOPTEREN manøvrerer med 
en utrolig præcision gennem den 
lille kløft, hvor Clear Creek snor 
sig lokkende gennem det kupere-
de skovområde, og kort tid efter 
lander vi ved den mest idylliske 
lille pool. Ray pakker vores raft 
ud og sammen hjælper vi med at 
pumpe den op. Allerede i første 
kast med min lille Mepps str. 3 
over det sprit klare vand, giver 
det et hidsigt ryk i den anden 
ende – og et splitsekund efter pi-
sker en hidsig regnbueørred rundt 
i den kraftige strøm. OK – den 
er ikke stor, men til gengæld er 
den gudesmuk. Jeg når at få et 
par stykker mere, inden raften 
er pumpet helt op, så det er med 
store forventninger til fiskeriet, at 
vi sætter kursen nedstrøms mod 
Talkeetna Fishinglodge, hvor vi 
kom fra.
Den ene smukke pool afløser 
den anden, og inden længe er 
vi på land igen for at få os et 
par regnbuer. Anna bevæger 
sig nedstrøms, og jeg selv bliver, 
hvor jeg er - og tager et kast. 

I TOPPEN AF POOLEN er der et per-
fekt strømlæ bag en kæmpestor 
klippeblok, og sekunder efter lan-
der min spinner lige hvor den skal 
10 centimeter fra blokken. Der er 
et par meter dybt, så jeg giver lige 
spinneren et par sekunder til at 
synke på slap line, inden jeg med 
et par omdrejninger på hjulet sæt-

af vandet til et enkelt hurtigt foto, 
hvorefter den får lov til at svøm-
me retur til flodens kølige og kla-
re vand. 
Ray forsøger sig med mine Mor-
rish Mouse rørfluer, og har et en-
kelt hug, men det lykkes ikke at 
kroge fisken, der er væk lige så 
hurtigt, som den kom. Fiskene er 
helt vilde med denne museimita-
tion, men de kan være forbandet 
svære 

at kroge på over-
fladen med en enkeltkrog 

– selv om de er helt vilde i 
varmen.

Lidt længere nedstrøms stopper 
vi for at spise frokost ved en stor 
flad pool, og da vi går omkring på 
stranden, ser vi et par kæmpestore 
bjørnespor, der er helt friske. Jeg 
har tidligere på turen været mere 
end rigeligt tæt på både sortbjør-
ne og grizzlys med unger, så jeg 
har egentlig mere lyst til at fiske 
end at kigge bjørne dybt i øjnene. 
Og sådan bliver det. Få øjeblikke 
senere giver det et voldsomt ryk 
i den anden ende – og det tager 
ikke mange splitsekunder at reg-
ne ud, at det ikke er en regnbue…
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 ➛

Jens med en fin vild regnbue i 
den størrelse, der er massevis af 
i Clear Creek.

ter spinnerbladet i rotation. Jeg 
kan akkurat ane spinneren glimte 
nede i det dybe vand. Pludselig 
forsvinder det svage glimt - og i 
det samme pisker linen opstrøms 
samtidig med, at jeg må hjule 
ind på linen som besat for at kro-
ge den fisk, der med ekspresfart 
modstrøms har taget min spinner. 

Endelig er der fuld kontakt, og fis-
ken kvitterer med at piske lige så 
hurtigt nedstrøms – som den star-
tede med at svømme opstrøms. 
På trods af, at fisken næppe er 
meget mere en 45 centimeter, le-
verer den en forrygende fight på 
min UL-stang. Regnbuen, der er 
et studie i skønhed, kommer ud 

Jeg har altid drømt om 
at fange en perfekt vild 
regnbueørred – og i 
sommer opstod der en-
delig en mulighed for at 
opleve de sortprikkede, 
pink og lilla skønheder i 
Alaskas vildmark.
Af Jens Bursell 
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n ALASKA:

Blot få timers kørsel uden for 
Anchorage, kan man opleve vild-
marken på tætteste hold - med 
gode chancer for alt fra vilde 
regnbuer til konge- og sølvlaks.

På Talkeetna Fishinglodge kan man tage en helikopter opstrøms og rafte ned af floden gennem den ene uberørte pool efter den anden.



ALASKA

TA´ TIL ALASKA

Clear Creek – også kaldet Chunilna Creek, ligger et par timers 
kørsel nord for Anchorage. Den lille klare flod byder på et fan-
tastisk sightfiskeri efter alt fra konge og sølv laks til chum og 
flotte vilde regnbueørreder. Som dansker er det lettest at booke 
fisketure til Clear Creek hos Atlantik Travel. Du kan læse meget 
mere om fiskeriet, der varmt kan anbefales, på www.fiskerejser.
dk eller selve lodgens hjemmeside - www.talkeetnafishinglodge.
com. 

Talkeetna Fishinglodge, der ejes og drives af nordmanden Hen-
rik Wessel, byder på super hyggelige værelser og fællesarealer 
– samt en udsøgt gourmetmenu, der serveres tre gange dagligt. 
Helikopterture og rafts kan bookes fra hans lodge.

44 · Fisk&Fri · Nr. 8/2017

Idet jeg afkroger fisken, hører 
jeg et par skrig over trætoppene, 
og når lige at se silhuettet fra en 
velvoksen kongeørn, der glider 
henover trækronerne og drejer 
om bag en stejl klippeside. Kort 
tid efter kommer Henrik fræsen-
de hen over de lave stryg i sin 
jetboat, og inden længe er jeg på 
vej hjem. 

Mens træerne glider forbi og vin-
den suser om kap med floden, kan 
jeg ikke lade være med at tænke 
på, hvor heldig jeg er at befinde 
lige præcis her – lige nu. 

 ➛ MIN UL-STANG flekser helt ned i 
korken, og på trods af en ret stram 
bremse pisker linen af hjulet, ind-
til fisken, der hurtigt viser sig at 
være en kongelaks i omegnen af 
10 kilo, stopper sit hvinende ud-
løb cirka 50 meter nedstrøms. Fi-
sken kæmper hårdt, men med et 
solidt pres kommer den alligevel 
relativt hurtigt tæt på, hvor den 
går tungt ude foran, indtil jeg om-
sider med et fast greb om halen 
kan afkroge fisken og sætte den 
hurtigt retur. Kongelaksesæso-
nen kører normalt til den 13 juli 
her i området, men netop i år har 
Alaska Fisk & Game valgt at luk-
ke fiskeriet lidt tidligere, hvilket 
betyder at alle kongelaks – eller 
chinook – som de også kaldes, 
skal afkroges i vandet og genud-
sættes med det samme. Som sagt 
– så gjort.

REGNBUERNE, som vi fisker efter – 
går lige i halen på kongelaksene, 
for at spise deres rogn, så en vis 
bifangst af kongelaks kan ikke 
undgås, men det er heller ikke så 
ringe igen… At kroge en konge-
laks på det lette spineudstyr er 
nemlig en fightoplevelse udover 
det sædvanlige. Det finder Anna 
også ud af, da hun ved den næste 

pool kroger en 15 kilos chinook 
på sin Dalai Llama spinflue. Lak-
sen er hendes første fisk nogen-
sinde, så hun er spændt mere end 
godt for. Og sådan bliver det ved 
– i næste hver eneste pool får vi 
fisk – og da vi helt ude fra floden 
kan dufte aftensmaden fra lod-
gen, har vi både fået både regn-
buer, kongelaks, stalling og helt.

FISKERIET lige omkring lodgen er 
også fint, og her kan man se mas-
ser af flotte kongelaks i de krystal 
klare pools. Jeg har kun to- en halv 
dages fiskeri, inden jeg skal vide-
re til World Recreational Fishing 
Conference 2017 i British Colum-
bia, så der skal fiskes igennem.

Også i vandet omkring Talkeetna 
Fishing lodge bliver det til en del 
regnbuer samt bifangster i form 
af kongelaks på 8-15 kilo, der 
bliver landet på UL-grej, Mepps 
str. 3 og en str. 12 krog på heli-
kopter-rig. 

Den største af fiskene får jeg 
den sidste dag lige inden Hen-
rik kommer for at sejle mig ind 
til Talkeetna i sit jetboat. Fisken 
ser spinneren fra sit hul i en fire 
meter dyb rende, og det er et syn 

for guder, da den jagter spinneren 
gennem det krystal klare vand, 
for endeligt at tage den på 1 meter 
vand nogle få meter under stang-
toppen. 

Kongelaksen, der er rød som en 
tomat, byder på den vildeste fight, 
jeg længe har oplevet. Heldigvis 
er min UL-stang solid som en 
Ugly Stick og efter en heftig gang 
tovtrækkeri, hvor den gentagne 
gange tager tunge og dybe udløb 
ud i poolen og hovedstrømmen, 
kan jeg få fisken ind på lavt vand 
og få den lille trekrog ud, der sid-
der allerforrest i kæben.

Da Jens var forbi Talkeetna, stod den på fiskeri med let grej efter regnbuer, men bifangster af en del kongelaks op til 15 kilo på en Mepps 3 og 
helikopter-rig med en str. 12 krog var faktisk ikke noget problem. Musefluerne vi brugte var Morrish Mouse fra Fishmadman.
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