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Svenska sportfiskeförbundet bildades 
i Älvkarleby för över 100 år sedan. Nu 
har Älvkarleby Sportfiskeforum invigts 
med Hallmanska samlingen, utställ-
ningshall, shop och fiskekontoret som 
befäster ortens ställning som Sveriges 
sportfiskecentrum.

Civiljägmästare Sven O Hallmans omfattande 
samling av fiskeredskap, totalt ca 3000 före-
mål, har tidigare visats i den gamla officers-
mässan på Laxön. Med en permanent placering 
i nya Sportfiskeforum ges den unika samlingen 
en rättvis omgivning, tillgänglig för tusentals 
besökare årligen.

- Det här är fantastiskt och jätteroligt. Vi 
har haft diskussioner med Vattenfall, som äger 
samlingen, länge och de har varit mycket till-
mötesgående. Den Hallmanska samlingen hör 
hemma i Älvkarleby, säger Jan Bendrik, Älv-
karlebys turist och näringslivschef.

Det är Vattenfall som framför allt bekostat 
flytten och ombyggnationerna av det tidigare 
Laxforskningsinstitutet. Medfinansiärer har 
även Länsstyrelsen Uppsala län, Sparbanksstif-
telsen Nya samt Kultur i Länet varit. Älvkar-
leby kommun kommer den närmsta framtiden 
att ansvara för driften.

Invigning i maj
Älvkarleby Sportfiskeforum invigdes med lax-
snittar, skumpa, pompa och ståt och 150 spe-
ciellt inbjudna gäster torsdagen den 22 maj av 
Joakim Ollén, ordförande i Sveriges Sportfis-
ke- och Fiskevårdsförbund.

- Jag vill tacka alla som bidragit till denna 
solskensdag för Älvkarleby, Vattenfall och 
svensk sportfiske. Det här är helt rätt plats med 
tanke på att Sveriges Sportfiske- och Fiske-
vårdsförbund bildades här 1915. Sportfisket är 
starkare än någonsin – en källa till naturupple-
velser och spänning men också en näring som 
får allt mer betydelse och som idag omsätter 
fyra miljarder kronor i Sverige. Idag lever tu-
sentals personer av sportfisket. Det är bara att 
gratulera Älvkarleby som med stora gemen-
samma ansträngningar lyckats etablera Älv-
karleby Sportfiskeforum och som kan utveckla 
sportfisket ytterligare i framtiden.

Naturfotoutställning
I nya Sportfiskeforum ingår även en separat 
utställningshall. Först ut att ställa ut är natur-
fotografen Brutus Östling. Brutus har givit ut 
flera fotoböcker. Boken ”Mellan vingspetsarna. 
Bilder ur fåglars liv - från Öland till Antarktis” 
valdes till Årets Pandabok av Världsnaturfon-
den, WWF. Sommaren 2006 utkom ”Pingvin-
liv” som Augustnominerades i fackboksklas-
sen. 2006 tilldelades Brutus Östling även priset 
som ”Årets Naturfotograf” i Sverige av Natur-
vårdsverket.

Brutus Östling är idag internationellt upp-
märksammad och hans böcker har utgivits i 
bland annat USA och Storbritannien. I Sport-
fiskeforum ställer Brutus ut fågelbilder. Utställ-
ningen pågår fram till 31 augusti.

Design och kvalitet
På övervåningen i det nya museet återfinner 
besökarna även en shop med designade kvali-
tetsartiklar med anknytning till fiske, vildmark 
och friluftsliv. Urvalet är noga utvalt och ge-
nomtänkt.

- Det är exklusivt med många vackra och 
smarta ting utan att därför alltid vara dyrt. Vi 
har även en prisnivå anpassat för familjeplån-
böcker, säger Jan Bendrik.  

Älvkarleby Sportfiskeforum kommer att vara 
öppet maj-augusti, med möjlighet för bokning-
ar övriga året. Den nya anläggningen ger tre 
nya säsongsanställningar. I huset första våning 
flyttar även Fiskekontoret in.

Älvkarleby stärker sin position som vagga för svenskt sportfiske

Ny entré till Älvkarleby sportfiskeområde. Nu är nya Ävkarleby Sportfiskeforum invigt och öppnat. Hårt och envist arbete har lönat sig. Bilderna är från invigningen 22 maj 2008.


