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TROLLBINDENDE 
I jakten på den perfekte laksefluen, raffinerer fluebinder Long Ngoc Nguyen  

det beste fra viktoriatiden med gulltråd, silke og fjærpryd.
TEKST OLA VIKÅS FOTO KJELL RUBEN STRØM

– Ut fra tanken om idealfluen, den perfekte 
fluen, ble formspråket til de klassiske laksefluene ut-
formet under viktoriatiden. Denne var estetisk vak-
ker, pompøs og overdådig. Ved siden av å se bra ut, 
skulle den også være funksjonell og holdbar. Man 
trodde også at de ulike fargekombinasjonene og møn-
strene skulle gi mer laks, og dermed fikk også fluene 
nærmest magiske kvaliteter over seg, sier fluebinder 
og landskapsarkitekturstudent Long Ngoc Nguyen 
(25) fra Asker på utpust. På innpust avskriver han vik-
torianernes fargeteorier. 

– En krok med flerfoldige materialer på seg får ikke 
laksen til å bite noe mer enn en krok med litt tråd, hår 
og fjær på seg.

I et miljø som tradisjonelt sett har vært dominert 
av briter og amerikanere, har Nguyens oppsiktsvek-
kende bindestreker de siste årene skapt oppmerk-
somhet rundt den unge nordmannen, som på nett-
baserte fluebinderfora betegnes som en stigende 
stjerne.  

Knoting. Håndverksdisiplinen stammer fra 
sportsfiskets gullalder i Storbritannia på midten av 

1800-tallet, da det var adelsmenn som iførte seg vade-
buksene og enhver lakselord med respekt for seg selv 
bandt sine egne fluer. 

I løpet av drøye 150 år har de fjærprydede og flam-
boyante minikunstverkene gjennomgått en transfor-
masjon. I dag er laksefluene mer pragmatiske, med 
et adskillig mer sobert formspråk og mer nøytral far-
gepalett. 

Lenge etter den klassiske laksefluens storhetstid, 
holder Nguyen den smått forvitrende kunsten i hevd, 
med fluer som er oppsiktsvekkende i både fargeprakt, 
omtanke for detaljer og teknisk utførelse. 

– Min interesse er rettet inn mot den historiske de-

len av laksefisket. Jeg ser på meg selv mer som en 
håndverker enn kunstner – en smed skaper eksem-
pelvis sjelden noe nytt, han tilvirker og perfeksjone-
rer, sier han. 

– Fluer kan ikke tilvirkes av maskiner, det er tek-
nisk sett umulig. Det kreves menneskehender. Det er 
få som binder klassiske fluer med tanke på at de skal 
anvendes i faktisk laksefiske, fordi det rett og slett er 
mye knoting, forteller Nguyen. 

Eksotisk. Han tilbragte sine første år i Melhus i Sør-
Trøndelag, med en far som fisket laks i Gaula. Senere 
lokket farens fargerike fiskeskrin frem utforskertran-
gen til den nysgjerrige og fingernemme sønnen, en 
utforskertrang som fikk ytterligere drahjelp av et ut-
datert oppslagsverk om fluebinding. 

Snart femten år senere lever det selvlærte fluebin-
dertalentet etter eget sigende en asketisk tilværelse, 
med dager som deles slavisk mellom studier og nitid 
arbeid i krokbøyd positur foran bindestikken – metall-
kjeften som holder hans ørsmå prosjekter på plass. 

– Jeg bruker gjerne mellom ti og tyve timer på å fer-
digstille én flue, men en gang brukte jeg tre år. Jeg 
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har samlet materialer i over ti år, og kan binde en 
del fluer med det jeg har liggende, men denne gan-
gen søkte jeg de mest perfekte materialene, fortel-
ler Nguyen, som bruker mye tid på å tråle internett 
og auksjonshus etter emner til sin omfattende hånd-
verksvirksomhet. 

Selv om man i dag ofte benytter både silke, gull- og 
sølvtråder og overbevisende fjæretterligninger om 
hverandre, singlet viktoriatidens fluebindere ut ek-
sotiske materialer som det i dag kan by på besværlig-
heter av både økonomisk og etisk karakter å skaffe til 
veie. 

Fjærjakt. – Man får etterhvert god oversikt over fu-
glearter, da en del av fjærmaterialet stammer fra ar-
ter med flott fjærdrakt, eksempelvis brudeand, man-
darinand, blågul ara, rød ara og gullfasan. En del av 
artene drives det avl på i dag, blant annet av prydfu-
glentusiaster, og det er disse lovlige oppdretterne som 
sørger for tilførsel av fjær, forteller Nguyen, og nev-
ner nøkkelårstall. 

– Man kommer tidvis over fjær fra sjeldne og ut-
rydningstruede fuglearter, men det er ikke en in-

dustri man som fluebinder ønsker å være med på å 
støtte. Følger man derimot listene utstedt av Con-
vention on International Trade of Endangered Spe-
cies, og kan bevise at fjærene stammer fra en fugl 
som døde før 1947, har man sitt på det rene, fortel-
ler fluebinderen. 

Med et spredt miljø, må Nguyen ty til teknologi for 
å finnet et faglig fellesskap. 

– Jeg kommuniserer med mine fluebinderbekjente 
i utlandet via Skype – vi utveksler tips, triks og føl-
ger med på hverandres progresjon. I helgene, når 

jeg ikke har skolearbeid, kan jeg være oppe til klok-
ken tre, fire, fem eller seks med å binde fluer, og det 
hender jeg jobber så konsentrert gjennom natten 
at jeg ikke merker at solen har gått ned og stått opp 
igjen. For meg er fluebinding avslappende, det fjer-
ner stress og etterlater en i en tilstand som kanskje 
kan beskrives som zen, forteller Nguyen, lukker øy-
nene og smiler. 

Skitt fiske. Sett vekk fra en håndfull ferske mygg-
stikk, er det lite som vitner om at han har tilbragt en 
drøy uke med fortettet fluefiske på Finnmarksvidda, 
et ledd i den pågående berikelsen av hans mangeårige 
interesse for den norske villaksen.  

– Etter over ti år som fluebinder, begynte jeg å fiske 
denne sommeren. Interessen blir komplett, når man 
i tillegg til å drive med fluefiske også binder sine egne 
fluer, sier han. 

– Nå har jeg fått en økt forståelse av hvordan fluene 
fungerer i praksis, og jeg har fått et innblikk i hvor-
dan jeg kan gjøre dem teknisk bedre, sier Nguyen, og 
titter frem fra under den bustete luggen.

– Men jeg fikk ikke fisk. d2

Fluebinding
Fluebinding har lange 
håndverkstradisjoner. 
Det finnes ulike fluer til 
ulike typer fiske, eksempel-
vis ulike fluer til bruk ved 
saltvannsfiske, ørretfiske, 
laksefiske og gjeddefiske.
Ved såkalt realistisk flue-
binding får fluene et så vir-
kelighetstro utseende at de 

gjerne betraktes som 
kunstverk. 
Enkelte fluer tilvirkes 
også for å imitere større in-
sekter, mindre fiskeslag, 
skalldyr og bløtdyr. 
Det finnes også fluer som 
skal imitere større dyr som 
mus og frosk. Disse brukes 
ved gjeddefiske. 

JEG BRUKER GJERNE MELLOM TI OG TYVE TIMER PÅ Å FERDIGSTILLE  
ÉN FLUE, MEN EN GANG BRUKTE JEG TRE ÅR

Long Ngoc Nguyen fluebinder

trollbindende
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