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Delphi Lodge – juvelen
i Connemara
Af Peter Norsker

Peter Norsker fortæller her om et af hans
favoritsteder idet
vestlige Irland.
Efter igennem en længere årrække at have
ﬁsket i Vestirland, særligt i maj måned med
udgangspunkt i Lough Corrib, læste jeg om
Delphi Lodge i det engelske magasin ”Trout
& Salmon”. Her er Delphi Lodge hver måned udvalgt til at rapportere om månedens
lakseﬁskeri til bladet. Det er naturligvis kun
de vigtigste ﬁskepladser/ﬂoder fra England,
Wales, Skotland og Irland, som får lov at levere denne service til magasinet.
For efterhånden mange år siden var jeg på
rundtur i Irland sammen med min kæreste,
Sanne, for at forberede en læserrejse til Fisk
og Fri. Vi besøgte bl.a. Blackwater Lodge,
der ligger i det sydlige Irland langs River
Blackwaters bredder.
Vel ankommet til Galway i det Nordvestlige Irland tog jeg ind til vores lodge for at
arrangere de sidste detaljer for vores majﬂueﬁskeri på Lough Corrib, og derefter tog
vi op nordpå for at se på dette område med
Delphi, som starter nord for Lough Corribs
bredder.
Det skulle blive en tur, som jeg aldrig glemmer, og som har givet mig mange gode oplevelser med mennesker, natur og ﬂueﬁskeri.
Selve turen op mod højlandet, Connemara,
er en ﬂot biltur ad små veje, og langs med vejene står masser af smukke gule gyvelbuske i
fuldt ﬂor. På den ene side af vejen ligger der
små søer som perler på en snor, der holder
mindre ørreder, og som har opgang af havørreder. Når man tager vejen op til Mam Cross,
kommer man også ind i et område, som er
legendarisk for sine sceniske kvaliteter.
Mod vest ligger Connemara National Park
med sin fantastiske natur og vandreområder.
Vi er dog fokuseret på at passere højderyggen for at komme ned til havet på den anden
side, hvor laksene stiger op i ﬂere berømte
ﬂoder i dette område.
For at komme ud til Delphi Lodge skal
man passere et andet berømt ﬂod i dette område, River Erriff. Når man kører på kystvejen på vej ud af den lille by, Leeane, passerer
man River Erriff´s smukke sea pool. Der er

en betydelig faldhøjde her, og nedstrøms fra
broen møder Erriff havet. Disse højlandsﬂoder er påvirket af ebbe og ﬂod fra havet, som
er betydelig, samt af nedbør, da ﬂoderne løber hurtigt på grund af deres ringe størrelse.
Heldigvis kommer der ofte regn, når skyerne
kommer ind fra Atlanterhavet.
Vi er nu kommet ind i County Mayo, som
er berømt for en anden stor ﬂod, nemlig River Moy, der ligger længere mod nord. På
vejen op til Delphi Lodge kører vi langs den
lille lakseﬂod, Bundorragha River, som hører
til ﬁskeriet i Delphi. Landskabet er smukt og
grønt med de store barske bjerge i baggrunden af den lille dal, vi kører op i.
Endelig kommer vi frem til Delphi Lodge,
som er dramatisk placeret ved foden af de

høje bjerge i baggrunden med udsigt ud over
den lille sø, Finlough. Man kan stoppe på
vejen og ofte se laks springe i søen nede fra
bådebroen.
Selve Delphi er beskrevet således af Financial Times: “It is an estate of fabulous
beauty. For those who cherish landscape
that is wild, lovely and undeﬁled, take a look
at Delphi.” Og hertil kan man bare tilføje, at
den service og den kvalitet, som man oplever
ved at bo og ﬁske på denne klassiske ﬁskelodge, for mit vedkommende er målestokken
for, hvad andre steder i verden kan tilbyde
uden tanke på pris!
Delphi Lodge
Markisen af Sligo byggede lodgen i 1830,
designet til at være en ”sportsman lodge” til
jagt og ﬁskeri. Historien fortæller, at markisen kaldte dalen, hvor lodgen ligger, for

Delphi, fordi den mindede ham om den dal i
Grækenland, som er hjem for oraklet i Delﬁ,
og som han havde besøgt med Lord Byron.
Den lokale konklusion har altid været, at de
måtte have været fulde!
Allerede dengang var der et superbt ﬂueﬁskeri, men i en periode i 1970’erne tabte ﬁskeriet interesse, og det var også en periode,
hvor man lokalt havde store problemer med
forskellige former for tyvﬁskeri lokalt i ﬂoder, fjorde og havet. I 1985 overtog en englænder, Peter Mantle, området og gik i gang
med at forbedre ﬁskeriet. Peter introducerede en ekstra udsætning af ”springers” (lidt
større laks) til Delphi, som var meget kontroversielt. Men han ﬁk lov til dette, og det
blev en succes.
Således stiger de første springers i Bundorragha River allerede fra februar, og gennemsnitsstørrelsen på laksene er blevet større.
Nu har man følgende lakseopgange: Hatcheri-laks fra eget lokale klækkeri, hvor alle
laks har fået klippet ﬁnner og kan fanges og
beholdes (skal aﬂives), samt den lokale 100
% vilde stamme af laks, som typisk stiger fra
maj/juni og er mindre i størrelse. Set i sammenhæng med ﬂodens størrelse har man
ganske gode chancer for at fange en laks på
4-6 kilo i en lille højlandsﬂod.
Peter Mantles visionære idé har skabt et
ﬁskeri, som har plads til et begrænset antal
stænger, men gode chancer for at fange laks
for den gæstende ﬂueﬁsker (man ﬁsker næsten 100 % ﬂue), og lidt bedre økonomi, da
man kan holde en længere ﬁskesæson og
derved også en bedre pris pr. dag, end hvis
sæsonen havde været mere begrænset.
Personligt har jeg det ﬁnt med den tanke,
og alle de ”frelste”, som kun vil have en ren,
naturlig laksestamme, har fået en på tuden for de holdninger lokalt. Tidligere var
Bundorragha River berømt for noget af Irlands bedste havørredﬁskeri med 2.700 fan-

gede havørreder pr. sæson. Det faldt over en
periode på ca. 5 år til ca. 200 fangede ørreder
takket være et nyt lokalt havdambrug med
masser af havlus. En dårlig ide med havdambrugene, som vores norske venner desværre
har forpestet masser af vande rundt om i verden med.
Senest er der problemer i British Columbia, hvor steelhead-stammen ﬂere steder er
truet. Havørred og steelhead lever i de kystnære områder og er derfor meget påvirket af
havlusangreb – særligt i små, smalle fjorde
med dambrugsnet. Derfor er havørredﬁskeri
ved Delphi catch & release i dag.
Når man ankommer til lodgen, kan man se
rækken af stænger, som står på den ene side
af indgangen. Ofte sidder der et par ﬁskere,
som enten er ved at klargøre sig til en tur,
eller som lige er kommet hjem. Man kommer
ind en smuk hall, der oser af atmosfære, og
som går igen i de andre lokaler i stuen. Alt
fungerer professionelt, men er holdt i gammel stil.
Dagens ﬁsker med den største laks sidder
for bordenden i den ﬂotte spisestue, hvor
alle gæsterne spiser sammen. Selve maden
er et kapitel for sig med kvalitet som de københavnske restauranter i den tungere ende,
da man har en fransk gourmetkok til at styre
køkkenet.
Værelserne er smagsfuldt indrettet, og
nogle har udsigt til Finlough. Således kan
man se folk ﬁske laks fra sit værelsesvindue.
Delphi er ikke billigt, men i forhold til den
kvalitet, man får overalt, er det bestemt et
sted, man skal opleve på sin tur til det vestlige Irland.
Man skal være klar over, at ﬁskeriet er efterspurgt, og at det skal bestilles i god tid for
at få plads. Man kan vælge at betale for at benytte lokale guider eller lade være, men det
er som regel altid en god ide at benytte en
guide den første dag for at komme ind i ﬁskeriet. Men set i relation til, at man kan komme
til Irland for fra 1.000 kr. tur/retur, så vil jeg
klart anbefale Delphi på en biltur rundt nord
for Galway.

Lakseﬁskeriet i Delphi
Selve ﬁskeriet forgår således i Bundorragha
River, Finlough og Doolough samt den øverste sø, Glencullin Lough, som kan benyttes i
systemet senere på sæsonen, når der også er
havørreder i systemet. Men den regnes ikke
med til lakseﬁskeriet.
En ﬁskedag er som regel delt op i to typer
ﬁskeri bestående af en halv dag på ﬂoden,
og efter frokost en halv dag yderligere på en
af søerne, ofte Finlough. Det vil sige, at man
ﬁsker i ﬂoden, som er en lille højlandsﬂod
med klassisk nedstrømsﬁskeri (eller andet)
på en del beats, som man har fået tildelt på
dagen. Herefter spiser man frokost i lodgen
sammen med de andre ﬁskere og får en snak.
Derefter går man i båden og ﬁsker søen
forskellige steder. Man kan se, hvorledes
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strømmen trækker igennem den lille sø. Senere på sommeren ﬁsker man også den øvre
sø, Doolough, der nu holder laks og havørred. Man ser ofte laksen springe på søerne,
og der kan være ganske mange laks i kasteafstand.
Af grej, som er ”ﬂy only”, anbefales en 1011 fod stang i klasse 6-8 til søﬁskeri efter laks
med et 12 fods forfang i tykkelse 12-15 lbs.
Til sommerﬁskeriet anbefales 8 lbs. forfang.
Fluerne er typisk i størrelse 8 til 10.
På ﬂoden brugere man lidt tungere stænger i foråret, men et godt udgangspunkt er en
længere en-håndsstang i klasse 8 med WF-liner. Flydeline er mest populær igennem hele
sæsonen, da ﬂoden er forholdsvis lav. Man
kan naturligvis benytte sink tip-liner m.m.,
særligt tidligt på sæsonen, og ﬂuerne varierer fra str. 4 til 14, afhængig af vandstand.
Det er særligt det tidlige forårsﬁskeri efter
de større, blanke springers, som kræver lidt
tungere grej, men præmien er sæsonens ﬂotteste laks, som kan give en et minde for livet
i Connemara.

Populære ﬂuer i forskellige typer er Collie
Dog, Willie Gun, Delphi Badger, Allie Shrimp,
Stoats Tail, Claret Shrimp og Monroe Killer.
Som det fremgår at statistikken, fanges
der over 417 laks i Delphi pr. sæson på 1.740
stangdage, hvilket giver en chance på 24 %
for at fange en laks på stang pr. dag. Der er
bestemt ikke gevinst efter hver ﬁsketur, men
det er ganske pænt i vores tider. Jeg tror
ikke, at mange elve i Skandinavien kan matche dette. Næsten 100 % er taget på ﬂuestang.
Du kan besøge Delphi Lodges hjemmeside på http://www.delphilodge.ie/ og besøge
NorskerFlyshing.com for mere information.
NorskerFlyﬁshing.com kan booke dig ind
på lodgen og fortælle dig mere om ﬁskeriet,
og hvorledes det kan kombineres med bl.a.
ørredﬁskeri lokalt samt med ﬁskeri på de legendariske søer, Lough Corrib og Marsk, der
ligger i nærheden.
Peter Norsker har lavet en ”Delphi” håndbygget ﬂuestang 9´6 fod klasse 7/8 som en
hyldest til stedet, som du kan se på norskerﬂyrod.com under lakse- og havørredstænger.

Vind en ﬂueﬁskerejse til
Lough Corrib i Vestirland!
Konkurrencen er sponsoreret af NORSKER
Flyﬁshing og Tourism Ireland.
Af Peter Norsker.

Deltag i vores konkurrence og vind en rejse
til Lough Corrib med Peter Norsker og et
hold ﬂueﬁskere.
Du skal ﬁske 4 dage i båd på Lough Corrib
og opleve det legendariske May Fly ﬂueﬁskeri. Vi ﬂyver fra København - Dublin retur og
kører tværs over Irland til vores destination
i Oughterad. Her skal du overnatte på B &
B i delt dobbelt værelse og dele båd med en
ﬂueﬁsker. Bl.a. skal du ﬁske med Peter på turen. Der er 5 nætter med morgenmad samt
ﬁsketegn inkluderet i turen, samt et par gode
majﬂueimitationer fra Peters ﬂueæske.
For at deltage i konkurrencen, som er
sponsoreret i samarbejde med Tourism Ireland, skal du besøge http://norskerﬂyﬁshing.
com/ og deltage i konkurrencen midt på siden.
Der er afgang den 12. maj. 2014.
Skynd dig! Oplev Irland i maj i selskab
med andre danske ﬂueﬁskere!

Skulle du være inspireret til at opleve dette
ﬁskeri har vi reserveret seks pladser til Fiske Avisens læsere.
Du kan bestille rejsen og læse hele programmet på http://norskerﬂyﬁshing.com under Irland.
Prisen for opholdet på turen er 5.690 kr.
Bemærk at jo før du booker, jo billigere er
din ﬂybillet. Se betingelser online.
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KER
Konkurrence med NORS
og Fiske Avisen:

”MIN FAVORIT
LAKSEFLUE”
Præmien - Traveller Large Super Arbor Fluehjul
Send dit mønster ind med bindebeskrivelse og gerne en lille god historie om dine oplevelser med din lakseﬂue. Send gerne billede af ﬂue og din
relevante historie.
Vi kvitterer en månedlig vinder,
som modtager et NORSKER Traveller
Large Arbor ﬂuehjul enten i 5/6, 7/8

til kysten eller det større hjul 8/9 til
det lidt tungere ﬁskeri (værdi op til
1.700 kr.) samt en WF ﬂueline eller
et ﬂydende skydehoved.

Cascade
Shrimp
MÅNED
E
VINDERNS

D
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Jeg kan lige ane et par lysglimt fra ﬂuens
angel hair, idet den svinger ud fra bagkanten af hullet. Jeg løfter stangen til næste
speykast ind under piletræet overfor. Men
netop da slår en større laks ud efter den,
og i et kort øjeblik kan jeg mærke tyngden
af Skjern Ås sølvblanke konge!
Det er langt fra den første laks, jeg har
fristet med min Cascade Shrimp, men nok
en af dem, som jeg er mest ærgerlig over
ikke at have fanget.
Cascade Shrimp er egentlig en Irlandsﬂue og en variation over den berømte Ally
Shrimp. Med ﬂere ture til Blackwater River
i Irland havde min ﬂueboks en overﬂod af
Cascade Shrimps. Fluens blanding af den
sorte vinge med ﬂash sammen med det lysere røde og gule fronthackle og endelig
den lange hale ligeledes med ﬂash giver
ﬂuen et lidt mørkt indtryk på afstand, men
et hidsigt indtryk, når laksen ser den helt
tæt på. Netop sådan, som jeg foretrækker
en lakseﬂue skal være.
Blackwater er, som navnet antyder, ofte
lige så brunlig som Skjern Å. Derfor var

det ikke kun ved et tilfælde, at Cascade
Shrimp sad på forfanget den pågældende
sommerdag.
Brug den gerne, hvor der er lidt mere fart
i vandet, og bind den gerne med en lidt blødere vinge, end standarden er for den klassiske irske variant.

CASCADE SHRIMP
Krog

Dobbeltkrog, alle størrelser. Men til en
almindelig Skjern-dag gerne str. 4-8
eller på en sølvtube.

Hale

Hot orange og gul ”Bucktail” blandet
med Angelhair eller Crystal Hair.

Krop

Halvt sølv og halvt sort (evt. sort
ﬂoss) med oval sølv rib for feinschmeckerne.

Vinge

Sort egern eller lidt blødere med
polarræv. Gerne lidt tykkere vinge end
standarden i Irland. Dertil iblandet lidt
Angelhair eller Crystal Hair.

Fronthackle

Gul og hot orange.

Hoved

Sort

