
För några år sedan var jag på besök hos en god vän, han hade börjat med 
fiske som hobby på gamla dar.
När jag kom satt han och band flugor. 
Han tyckte det var rogivande att sitta och binda flugor och jag kunde känna 
igen mig, jag tycker det är rogivande att fixa med pilar.
“- Du kan få dom här flugorna” sa min kompis och räckte över en handfull av 
sina egentillverkade flugor.
Vad ska jag med dem till, jag har aldrig provat att fiska med fluga. 
Det ser visserligen ut att vara en väldigt trevlig form av fiske och jag har vid 
flera tillfällen tänkt att prova på, men tiden räcker som bekant inte till.
“- Om du lär mig att skjuta pilbåge så ska jag lära dig att fiska med fluga” sa 
min kompis 
“- Och ta nu dessa flugor så får jag anledning till att knyta fler.”

Det har nu gått några år, förra veckan kom min kompis på besök. 
Med sig hade han ett par flugspön med rullar, ännu fler flugor, en hög med 
tidningar om flugfiske, samt en massa övrig utrustning. I denna hög av prylar 
låg denna bok som jag nu vill slå ett slag för.

Boken är visserligen slut hos förlaget, min kompis hade köpt 2 ex för 25 kr 
styck på bokrea, så skynda att fynda. Boken tar upp natursporter som Flug-
fiske, Fridykning, Havskajak, Bågskytte och Häst.
Först bläddrade jag igenom boken - väldigt vackra bilder-  sedan fastnade jag 
givetvis på kapitlett om bågskytte: 

“Att greppa en båge, fokusera på målpunkten, dra upp bågen och ankra i 
mungipan, öka koncentrationen på punkten, låta pilen flyga iväg och se den 
skjutas blixtsnabbt mot målet och sjunka in i just den punkt man koncentre-
rat sig på är en stark upplevelse av en utökad, fysisk räckvidd, som skiljer sig 
från gevärsskytte. Den tillfredsställelse man erfar vid en lyckat bågskott är 
djup och genomgripande, att slags glädjerus som inte helt lätt kan jämföras 
med något annat.
Ljudet av en fullträff låter på något sätt annorlunda. Dess resonans vibrerar 
djupt i skyttens medvetande. Kanske har denna känsla av eufori efter en väl-
riktad pil en koppling tillbaka till den tid då människan för sin överlevnad var 
beroende av träffsäkerhet vid jakt.”
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