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När motståndet utgörs av färgglada fiskar i megaformat
kan det vara svårt att skilja på fantasi och verklighet.
Följ med fiske-febers Jens Bursell på ett svettigt
djungeläventyr i jakten på psykedeliska stormalar som 
brummar och fabelaktiga arapaimor som frustar… 
Text: Jens Bursell    Foto: Jens Bursell, Geir Åsjord och Morgan Färdigh

Vilken skapelse! Jens med 
resans enda tigermal på 19,4 kilo –
blott 350 gram under gällande
världsrekord.
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egnet öser ner och tjugo meter
bort – någonstans ute i det
becksvarta och uppslukande
mörkret – hör jag upprörda
röster.

– För helvete, en miljon myror är på väg
in i kanoten, ropar Mads, medan han febrilt
försöker undgå att bli uppäten av de små,
ettriga krypen. 

Det enda jag kan se genom väggen av
regn är tre pannlampor som irrar runt i
mörkret. 

– Förbannat, nu är de på väg in över det
andra förtöjningsrepet också, ropar en
desperat Simon. 

Det är ingen normal badsemester vi är
ute på – eller är det kanske det? 

Ett par timmar senare vaknar en full-
komligt genomblöt Mads – som någor-
lunda komfortabelt har försökt sova i tio
centimeter regnvatten på botten av kano-
ten – av knarrens högfrekventa vrål. Blixt-
snabbt kastar han sig över spöet och redan
i mothugget märker han att det är en stor
fisk, som med obehagliga ryck, försöker
rusa rakt genom ett sjunket träd. Det finns
bara ett sätt att rädda situationen – och det
är med hjälp av den lilla, hopfällbara kano-

ten. Daniel kommer snabbt i farkosten och
paddlar iväg med Mads, men att stoppa en
urstark fisk från en liten kanot är inte det
lättaste. Daniel paddlar som besatt för att
komma över på motsatta sidan. När linan
slutligen lossnar har fiskens krafter sinat.
Det dröjer inte länge innan en vacker,
rödstjärtad mal ligger högljutt brummande
i kanoten. Precis som Alaska förknippas
med stora kungslaxar, är den rödstjärtade
malen – eller papegojmal som den också
kallas, höjdpunkten på ett fiskeäventyr i
Amazonas. För en kort stund är myrorna,
regnet och alla strapatser fullständigt
bortglömda. 

i väntan på regnet… Målet med vår resa
till Amazonas är att förverkliga drömmen
om att fånga några av alla de urstarka
malarter som lever här i världens största
flodsystem. Tyvärr har El Nino spelat oss
ett spratt och regnperioden är försenad.
Bäst chans att fånga både många och stora
malar är under regnperioden, när de samlas
i flodmynningarna för att kalasa på småfisk
som leker i de översvämmade områdena
mellan klara och grumliga floder. 

Dessvärre har vattenståndet varit flera

meter under det normala i över en vecka
och de första tio dagarna ägnas istället åt
fiske efter arapaima i de avskurna flod-
armarna längs Rio Cuyabeno. Men det är
inget fiske att förakta – absolut inte. Före-
ställ dig själv att jaga fiskar på 50–100 kilo i
små vattendrag, som inte är mer än 20–30
meter breda, 5–6 meter djupa och fulla med
vegetation och sjunkna träd, från en liten,
rank kanot! Det är inget för barn. Eller för
att tala klarspråk – det är både hårresande
och nervpåfrestande. 

Arapaiman kommer upp till ytan med
jämna mellanrum för att hämta luft och
fisket bedrivs främst efter fisk som du har
sett. Det råder inget som helst tvivel när en
stor arapaima kommer upp till ytan – det
låter näsan som en stor, frustande häst när
den drar in luft. Bara plasket när den vräker
sig rakt upp ur vattnet är en upplevelse
som nästan är för mycket för en normal
människa. 

möte med en gigant. En kväll åker vi upp
till en plats som ligger en halvtimmes båtfärd
från lägret. Redan när vi är i färd med att loda
djupet, hör vi ett gigantiskt plask under ett
träd som hänger ut över floden.  >>
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Världens starkaste fisk? 
Amazonas ruvar fortfarande på massor av hemligheter – speciellt på malfronten.
En av de mest spännande arterna är kumakuma (Brachyplatystoma filamentosum) –
som också kallas lechero eller piraiba. Arten kan väga uppåt 300 kilo och är en av
världens största och starkaste malar. Med sitt långsträckta, strömlinjeformade och
hajaktiga utseende är den som gjord för strömmande vatten. Den är känd för sina
fullkomligt vansinniga rusningar och kan mäta sig med både tuna och marlin av
motsvarande storlek! Förmodligen är det bara en tidsfråga innan sportfiskare
världen över får upp ögonen för denna temperamentsfulla fajter.

Djungelvrål! Christian Möller 
med 37 kilo papegojmal.



Stora, blytunga skyar tornar upp sig och
vi sätter full fart med våra tackel. Precis när
vi ska placera mitt ena bete under trädet
där vi hörde fisken, kommer den upp ännu
en gång och suger in luft med ett ljud som
återigen för tankarna till en vilt frustande
häst. 

– Du kommer att fånga den, säger
Christian och jag har själv precis samma
känsla i kroppen. 

När skymningen faller hörs ytterligare
två våldsamma plask och vi tittar på var-
andra med förväntan i blicken. Tio minuter
senare drar min gamla Baitrunnerrulle
igång för fulla varv. När jag krokar fisken
sätter den av i en tung rusning. Den hoppar
rakt upp i luften så att man tydligt kan se
dess enorma bredsida. Jag sätter full press
och får den närmare båten. När fisken ett
par minuter senare dyker upp i ytan går
det kalla kårar längs ryggraden – den är
krokad ytterst i överkäken, där den är hård
som sten. 

– Skynda dig med håven! Fisken kan

lossna när som helst, skriker jag nervöst
till Geir. 

I samma ögonblick dyker den in under
båten. Efter ett par sekunder skjuter den
upp ur vattnet som en torped och kaskader
av vatten slår in över kanoten. Under bråk-
delen av en sekund är fiskens huvud endast
en meter från mitt eget och medan den
kastar från sida till sida med utspärrade
gällock, möts våra blickar. Det känns som
om den grinar mig rakt upp i ansiktet.
Febrilt försöker jag hålla linan sträckt, men
i samma ögonblick lossnar kroken. 

– Förbannat! 
Jag skriker ut min ilska så det ekar i

djungeln. Sedan blir allt stilla, mycket stilla. 

blixtar och dunder. Ett par dager senare
är Christian och jag tillbaka vid flodmyn-
ningen, där vi hoppas att det snart ska hän-
da något på malfronten. Vi har tröttnat på
allt väntande och vår rekognoscering före-
tas mer av plikt än av lust. De andra orkar
inte längre fiska efter mal, men eftersom det

är klokt att hålla ett vakande öga på för-
hållandena – så att vi snabbt kan vara på
plats om det händer något – åker vi ut ändå. 

Under kvällen drar det ihop sig till ett
väldigt oväder. Periodvis går himmel och
jord i ett och enorma blixtar lyser regel-
bundet upp mörkret. Jag kan inte låta bli att
tänka på den gången när jag fick uppleva
hur en kinesisk fiskare i en båt blev dödad
av blixten. 

Regnet fullkomligt vräker ner och när
Christian vänder sig om och tittar på mig,
ser jag att vi tänker på samma sak. På bara
tio minuter har det blivit betydligt kortare
mellan blixt och åskknall. Det börjar kännas
skrämmande och farligt. Medan vi disku-
terar en planmässig tillbakadragning, river
en blixt upp himlen bara några hundra
meter bort. Nu handlar det bara om att
komma härifrån fortast möjligt. Vi sliter in
våra tackel, hivar upp ankaret och ror in till
land och tar skydd av skogen. Det finns
trots allt ingen fisk som är så stor att den är
värd att mista livet för…  >>

amazonas

86

Under senare år har det publi-
cerats flera artiklar om det spän-
nande fisket i Amazonas. Mannen
bakom de lyckade resorna är norr-
mannen Geir Åsjord. Den första
expeditionen år 2000 bjöd i
huvudsak på mindre malar, men

redan året därpå utforskades ett
område med massor av arapaima
i 30–60 kilosklassen – Lagarto
Cocha på gränsen mellan Ecuador
och Brasilien. De två senaste åren
har fisket utvecklats av främst
svenska sportfiskare och kommer

du iväg vid rätt tidpunkt, är
Lagarto en av de absolut bästa
platserna för arapaima.

Arapaimaäventyret är dock
bara i sin linda. Även om en
arapaima på 50–70 kilo är en stor
fisk, så är den inte ens i närheten
av artens maxvikt. Arapaiman kan
bli betydligt större och det är bara
en tidsfråga innan äventyrslystna

pionjärer, som exempelvis Geir,
hittar orörda platser med större
fisk. När detta sker är en för-
dubbling av världsrekordet fullt
realistisk.

Är du intresserad av ett fiske-
äventyr i Amazonas – eller
Big Game längs Ecuadors kust –
så kontakta Geir Åsjord via e-post:
post@amazon-images.com 

Arapaimapionjär 

Floden gungar när 65 kilo artikelförfattare pressas till bristningsgränsen 
av en arapaima i samma viktklass. Dessvärre avgick fisken med segern… 

Efter en lång kamp och 
en svettig brottningsmatch 
kan Daniel Hein posera 
med denna djungelskönhet
på 62,5 kilo! 

Pontus Vallin (till höger) med 
sitt världsrekord på 84,9 kilo.
Monstret mätte 210 centimeter och
hade en omkrets på 106 centimeter!
Arapaiman fångades under en 
expedition i början av 2005.

Efter ett par sekunder skjuter
den upp ur vattnet som en 
torped och kaskader av vatten
slår in över kanoten.

 



Regn är egentligen precis vad vi har
väntat på och när vi kryper ner i våra sov-
säckar har vattnet redan börjat stiga. 

topptrimmade malar. Nästa morgon är
förväntningarna på topp. Det stigande
vattenståndet har pressat det klara vattnet
så långt upp i Cuyabenofloden, att den
strömmar baklänges. Längre uppströms
har lokala fiskare observerat hur stora stim
av bocachico är på väg ut från de avskurna
flodarmarna. 

– När strömmen vänder kommer
småfisken att söka sig ner mot flod-
mynningen för att leka, förklarar vår båt-
förare Marcellino. 

Han får rätt. På kvällen ligger vi klara i
mynningen – taggade till tusen. Överallt
hörs ett djupt, pulserande ljud. Under våra
kanoter står tusentals småfiskar som fram-
bringar ljud så höga att de tydligt kan höras
ovan vattnet. Om inte detta kan locka fram
de stora malarna så vete gudarna… 

Mads, Daniel och jag är förtöjda vid en
trädstam mitt i flodmynningen, medan
Christian, Simon och Geir ligger längs
kanten en bit nedströms. Redan efter en
halvtimme får Christian ett hugg som han

missar. Efter en timme kommer så hugget
vi alla har väntat på. Vi ligger och slöar i
solens sista strålar när knarren på en av rul-
larna plötsligt skriker för full hals. Sekunder
senare far alla runt som en skock yra höns.
Simon får knappt upp spöet ur hållaren och
när han till sist lyckas och skickar det vida-
re till Christian, är fisken på väg ut i huvud-
fåran med full fart. När Christian slår till
bromsen blir fisken fullkomligt galen och
tar över 150 meter lina i en enda rusning!
Geir, som har sett ganska många stora
fiskar i Amazonas, blir alldeles vit i ansiktet. 

– Det här är lika vilt som marlinfiske,
ropar Christian, medan han svettdrypande
betraktar Geirs skakande ben. 

I samma ögonblick slaknar linan –
kroken har släppt. Svordomar och för-
bannelser yr ut över Amazonas, medan
linan vevas hem. När tacklet kommer in är
det insmort med ett grovt, gråsvart slem. 

– Lechero, säger Geir. 
Efter den urladdningen är det ingen som

tvivlar. Vi har precis missat en av världens
största och starkaste malarter: Lechero –
eller kumakumamal som den också kallas.
Hur stor den var är svårt att säga, men den
var definitivt av seriöst format. 

psykedeliska stormalar. Efter ett par
timmar byter vi beten och jag har precis
kastat ut en liten silliknande betesfisk fram-
för båten, när knarren kör igång för fullt. I
samma ögonblick som jag slår till bromsen
skjuter fisken upp ur vattnet som en raket,
landar på sidan och sliter 20–30 meter lina
av rullen. Den låter sig dock stoppas och
efter ytterligare ett hopp och några kortare
rusningar far den runt med blixtsnabba, haj-
aktiga rörelser under båten. Fem minuter
senare kan fisken vältas in i kanoten. Det är
ingen haj, utan en stor yxskaftsmal, som
lokalt kallas peixe-lenha. Den märkliga och
vackert leopardprickiga varelsen mäter
nästan halvannan meter och har ett brett,
platt och närmast fyrkantigt huvud med ett
stort överbett och långa skäggtömmar. 

Ett par dagar senare vaknar Christian
och jag åter i flodmynningen efter en
spännande natt. Christian har fått en
vacker rödstjärtad mal och en douradamal.
Vi har knappt hunnit lägga ut våra tackel
igen förrän vattnet börjar stiga. 

– Det har visst regnat uppströms. Ska vi
avbryta fisket? frågar Christian. 

– Nej, vi ger det lite tid till, svarar jag
optimistiskt.  >>
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När du fiskar i Amazonas kan allt
hända och det gäller att vara för-
beredd på monsterhugg. Samtliga
malarter är fantastiska fajters och
ska du ha en chans att landa tung-
viktarna krävs en seriös utrustning.
Vi använde stora multirullar som
Shimanos TLD och Tiagra med lever-

drag i kombination med korta hel-
aktionsspön på 7-8 fot (Shimano
Beastmaster STC Boat och Penn
Nevercrack Bankcats). Krokarna var i
storlek 10/0-12/0 (VMC 9730, Pro
Logic Catfishhook, Gamakatsu,
Owner Gorilla och Jobu Big Game).
Som tafsmaterial passar en extra

slitstark flätlina, som exempelvis
Power Pro 0,89 mm. Även huvud-
linan måste vara slitstark och till
malfisket använde vi Sufix Matrix Pro
0,58 mm.

Till arapaima används lämpligen
ett kraftigt 3,5 punds karpspö och en
stor haspelrulle som Shimano Big

Baitrunner. Eftersom det kastas en
hel del är en tunn och stark flätlina
att föredra. Lämpliga krokar är
Mustad Big Gun eller ProLogic Globe-
trotter i storlek 8/0-12/0. Som tafs-
material använde vi Sufix Superior på
1,0-1,4 mm och flötena var Drennan
Piker med 28-40 grams bärighet.

MAL- OCH ARAPAIMAUTRUSTNING

Ytterligare en av Amazonas förvuxna akvariefiskar – en douradamal.

I floderna fanns mängder 
av sötvattensrockor

som gärna högg på botten-
metade fiskbeten. Under våra kanoter 

står tusentals småfiskar
som frambringar ljud så
höga att de tydligt kan 
höras ovan vattnet.
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Jag får dock äta upp mina ord och snart
åker ankarlinor och tackel runt i en malström
av flytande grenar, trädstammar och grum-
ligt flodvatten. Efter ett par minuter i detta
inferno är vi tvungna att kapitulera. 

När vi sitter i lägret ett par timmar
senare har vattnet stigit med nästan två
meter. Vi tvingas vänta tills strömmen i
Cuyabeno stabiliserats och dagen ägnas åt
att kontrollera all utrustning in i minsta
detalj – och det ena mer optimistiska mal-
tacklet efter det andra ser dagens ljus. 

papegojmal i världsrekordformat.
Nästa dag är förhållandena optimala och
vi ligger åter på floden. Flera gånger har
ett antal floddelfiner simmat precis fram-
för båten som Simon och Daniel
fiskar ifrån och Daniel har precis
haft ett konstigt napp, när det
kommer en liknande kort dragning
i Simons rulle. 

– Det är säkert en delfin, mumlar
Simon lågmält, men när knarren
plötsligt kommer upp i högre
frekvens blir det fart på dem båda. 

Fisken, som har tagit en levande,
halvmeterlång betesfisk, tar över
hundra meter lina i den första
rusningen och precis som med
Christians tappade lechero, står den
stilla ett ögonblick innan den åter
susar nedströms och ut i huvudfåran.
När fisken äntligen stannar upp är den
förvånansvärt medgörlig och låter sig grad-
vis pumpas in, men inne vid båten vänder
den plötsligt och efterlämnar en brutal
virvel i vattenytan. 

– Jag tror att det är en papegoja, jag såg
något rött på stjärtfenan, ropar Simon. 

Vi andra tror inte riktigt på honom –
fisken är helt enkelt för stor – men när
Daniel och Mads sent omsider kan lyfta
ombord besten behöver vi inte fundera
längre. När Geir ser den enorma fisken
tappar han nästan hakan. Det är den
största papegojmal han någonsin har sett! 

– Den är gigantisk, säger han på kling-
ande nordnorska, under tiden som fisken
åker ner i vågsäcken och upp på vågen. 

Han har rätt. Den är inte bara enorm,
med sina 47,5 kilo är den i världsrekord-
klass! 

två tungviktare. Efter den fantastiska
malen är humöret på topp och inte blir för-
väntningarna mindre när vi flera gånger på
kort tid ser en stor fisk vältra sig under
några träd på andra sidan floden. 

– Det blir svårt att fiska tvärs över
strömmen, men i morgon ror jag över ett
tackel, säger jag till Christian. 

Dödströtta har vi för sjuttionde gången
somnat på botten av kanoten när vi
plötsligt väcks av den metalliska knarren på
Christians Tiagra. Sömndrucken slår
Christian till bromsen och gör mothugg.
Det är en fin fisk, som sätter av i en lång och
okontrollerbar rusning. Den gör flera
rusningar, men med kraftig press låter den
sig drillas in till båten efter en stund. När

den dyker upp i pannlampans sken ser vi att
den inte bara är stor, det är utan tvekan
resans vackraste papegojmal. 

När vi håller på att väga malen hörs plöts-
ligt ett våldsamt plask alldeles bakom båten. 

– Arapaima, ropar Marcellino, medan vi
hör Daniel skrika från andra sidan. 

– Det är jag som har krokat den, men
den sitter fast i något! 

Marcellino och jag kastar oss i den lilla,
hopfällbara kanoten och paddlar över till
Daniel, som står med våldsam böj på
spöet. Jag får tag i linan och följer den ut i
mörkret. Fisken har gått runt ett sjunket
träd och när jag försöker få loss linan
känner jag tydligt hur fisken är på väg ut i
strömmen. Med hela armen nere i vattnet
lyckas jag till sist rädda situationen och det
är inte en sekund för tidigt. Fisken panik-
rusar och formligen sliter ut lina. 

Våta av svett paddlar vi tillbaka och jag
kan föreviga kampens slutfas med kameran,
medan Mads och Marcellino landar fisken i
det stora vågnätet. Jubelvrålen ekar över
floden när vi väger arapaiman till 62,5 kilo.
Vilken skönhet! 

i sjunde malhimlen. En av de sista
nätterna ligger vi på den plats där Christian
fick sin papegojmal. En bra bit nedströms
har vi vid upprepade tillfällen sett hopp-
ande småfisk och några väldiga plask. Flera
gånger har jag rott ner beten utan resultat.
Jag ska precis försöka igen, men ångrar mig
och svingar istället ut betet tio meter ned-
ströms med ett underhandskast. Ett beslut
som jag inte kommer att ångra.

Det blir en magisk natt. Efter de
ändlösa, våta och tuffa nätterna i
kanoten är det en underbar känsla att
få njuta av det markanta väder-
omslaget. Temperaturen är perfekt
och det finns inte ett småkryp på
flera meters avstånd. Ovanför oss
lyser tiotusentals stjärnor upp den
kolsvarta natthimlen och i den
kristallklara luften känns det nästan
som om man kan röra vid vintergatan.
Den tropiska natten pulserar av märk-
liga ljud och alla ord är överflödiga. 

Efter ett par timmar sätter
knarren igång och jag kastar mig
över spöet. Fisken gör en kort

rusning innan den stannar. Med en sten-
hård press kan jag vända fisken, men när
den kommer upp till ytan brakar helvetet
löst. Man kan nästan tro att den har hört
vårt löfte till lokalbefolkningen; att nästa
fisk ska sluta sina dagar som huvudrätt på
den stora byfesten… Efter ett par korta,
djupa rusningar in under båten får jag upp
den till ytan igen. Synen är fantastisk! I
strömmen står en vackert marmorerad och
nästan overklig varelse som mest påminner
om en gigantisk barb med enorma skägg-
tömmar. Med skakande händer pressar jag
fisken mot kanoten, där Simon med ett
säkert grepp kan lyfta ombord odjuret.
Framför oss ligger resans första tigermal,
en otrolig skönhet och en verkligt udda
skapelse som överträffar allt jag någonsin
har skådat. Jag befinner mig i den sjunde
malhimlen. Vad mer kan man begära? •
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Flera av malarna som fångades under
expeditionen överskred gällande IGFA-
världsrekord för respektive art. Jens
Bursells yxskaftsmal vägdes till 12,6 kilo,
men eftersom den fångades på ett två-
krokstackel med trekrokar – av samma typ
som de flesta europeiska gäddfiskare
använder – kan den inte godkännas enligt
regelverket. Samma öde drabbade Simon
Boholdt. Hans gigantiska papegojmal på
47,5 kilo överträffade med god marginal
rekordnoteringen på 44,2 kilo. Det känns
lite märkligt att listan som ska spegla de
största sportfiskefångade arterna i värl-
den går miste om många noteringar på
grund av till synes märkliga regler, men
kanske vill amerikanerna att vi ska
använda basstackel till allt fiske…

Världsrekord 
– MEN ÄNDÅ INTE… 

Den näst största malen i Amazonas är zungaromalen
(Paulicea lutkeni), som kan väga uppåt 150 kilo. Här visar
Geir Åsjord ett praktexemplar på över 65 kilo – en bra bit

över gällande världsrekord. Lokalt kallas fisken för jau.
Simon Boholdt med 

sin fantastiska rödstjärtade 
papegojmal på 47,5 kilo! 

Jens Bursell med en yxskafts-
mal i världsrekordformat.

I samma ögonblick 
som jag slår till 

bromsen skjuter fisken
upp ur vattnet som 

en raket, landar 
på sidan och sliter 
20–30 meter lina 

av rullen.
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