Jeg kom tilfeldigvis over denne siden og fikk lyst til å skrive noen ord i gjesteboka. Mitt første møte
med Isteren var i 1956 eller -57, da jeg bodde på gamle Femund hotell, som idag kalles
Femundstunet. Jeg var 17 år den gangen og hadde spart penger etter en sommerjobb, og
Femunden og området omkring så forlokkende ut. Den gang gikk bilveien bare ned til Isterfossen
slik at det ikke var noen forbindelse nordover. Tilfeldigvis bodde det en nordmann bosatt i Sverige
som hadde bil og han ønsket noen å fiske sammen med. Så vi kjørte ned til Gløtberget,leide båt
og dorget etter ørret i flere dager. Bra fangster hver dag, ikke de helt store, men mellom 800 1.000 gr. stort sett hver dag. Nydelig natur og et flott vær hver hadde vi stort sett hver dag,
bortsett fra en dag da det det plutselig blåste opp noe kraftig med full storm fra nord og svært
høye bølger. Da det plutselige omslaget kom, og det kom fort var jeg rorkar, og det var ikke mulig
å reise seg i båten for å skifte på roingen. For ikke å få bølgene inn fra siden måtte jeg snu båten
slik at vinden kom inn forut fra og på den måten greide jeg å holde båten mot vinden mens vi
langsomt drev inn mot smulere vann. Hadde dette ikke vært mulig kunne bølgene fylt båten med
vann, og på den tiden var redningsvest et ukljent ord. Etter en strabisøs tur kom vi endelig i land
ved Gløtberget. Jeg skriver dette for å minne folk om at Isteren og Femunden er spesielt utsatt for
plutselige væromslag, med kraftig vind og høye bølger. Dette erfarte jeg også ifjor, 50 år senere
da jeg var på jakt i Sømådalen. Jeg hadde leid husvære hos Sigmund Langsjøen, med båt og alle
faciliter og en dag tenkte jeg at nå skal jeg forsøke å komme meg over til Bjørnebergan, noe som
ellers ville vært umulig å nå på en dag frem og tilbake. Jeg dro ned til Naustret hvor båten lå. en
14 fots Rana plastbåt med 10 HK motor og satte nedover Sømåa sammen med bikkja for å dra til
Risbekksetra. Det blåste litt nordavind da jeg dro, men tenkte at dette blir ikke verre. Fra Naustra
og ned til Isteren er det ca. 4 km. og det tok sin tid. I mellomtiden synes jeg nok at vinden økte en
smule på, men fortsatte ut i Isteren og og innover Bjørnefjorden, men da hadde vinden økt så
voldsomt at bølgene slo over baugen på båten. Jeg prøvde å snu et par ganger for å gå opp mot
vinden igjen, men var redd for at bølgene skulle slå inn over båten, så jeg måtte snu. Det var ikke
bare enkelt å finne tilbake til utløpet av Sømåa, men oppdaget en båt som jeg mente hadde kurs
for Sømåa. Det viste seg imidlertid at båten dro inn i Ormutua, som er delvis gjengrodd av gress
og siv, slik at motoren ble delvis fylt med gress og hadde liten drivkraft. P.g.a den kraftige vinden
var det vanskelig å få renset motorbladene slik at jeg måtte gå med redusert fart forbi Elvåsvollen
og oppover Sømåa, sli at jeg brukte ca. 3 timer på å komme tilbake til Naustret. Derfor vil jeg
advare andre til å være forsiktig med å dra ut på Isteren hvis det kan vise seg at det kan blåse opp
til kraftig vind. Den er ikke til å spøke med. Bare for å nevne det, jeg hadde redningsvest både til
meg selv og bikkja. Det ble derfor dårlig med fiske i selve Isteren, men jeg tok en ørret på 2 kg. i
Sømåa og en på ca. 1 kg. inne i Sølmåkvolvet. Jeg takker for en fin side om Isteren og retter en
spesiell takk til Bjørnar Johnsen og en venn, som hjalp til med å få motoren på båten i gang den
21. 08.07. Ellers kan jeg nevne at jeg har vært en trofast tilhenger av Femundsmarka i
nasjonalparken på østsiden av Femunden. Jeg har vandret i Marka siden 1958 og har vær
innover fra Elgå eller Røoset eller fra Langen i nord ca. 40 ganger. Jeg har mistet tellingen, men
kan anbefale til andre denne delen av Norge som en av de fineste stedene som finnes. Men jeg vil
si at p.g.a. Lars Monsen- effekten, hold dere unna hoved- stiene og vannene. Det er så mye annet
å oppdage og oppleve at å gå i kø sammen med andre har ingen hensikt.
Med vennlig hilsen Tore Brænden

