Har du nogensinde drømt om at fiske et sted, hvor du har
chancen for at fange hvad som helst i størrelse XXL? Eller
hører du til typen for hvem kun de vildeste tegneseriefisk er
nok? Hvis ja - så er der ikke meget andet at gøre end at tage
til Amazonas. Følg med Jens Bursell til floden, hvor mallerne
brummer - og arapaimaerne pruster.

Tekst: Jens Bursell, foto: Jens Bursell, Geir Åsjord og Morgan Färdigh

Jagten på
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egnen vælter ned, og 20 meter væk - et sted derude i det altopslugende
mørke, kan jeg høre vrissende stemmer. - Av for helvede, der er en million
myrer på vej ind i kanoen, råber Mads, imens han febrilsk forsøger at

undgå at blive ædt af de seksbenede bæster. Det eneste jeg kan se gennem de lodrette vandmasser er tre pandelygter, der vimser stokastisk rund i mørket. – Satans,
nu er de også på vej ind i båden fra det andet ankringstov, råber en desperat Simon.
Alt er kaos, indtil der træffes en strategisk beslutning; forankringstovet – myrernes
adgangsvej til kanoen – lægges under kanoen inden den fæstnes til træet.
Det er ikke just en badeferie vi har begivet os ud på – eller der det? Et par timer
senere vågner en totalt gennemblødt Mads – som på komfortabel vis forsøger at
sove i 10 centimeter regnvand på bunden af kanoen – af en højfrekvent vrælen fra
knarren. Men at dømme på hans reaktionsevne er han ikke fuldstædig opblødt
endnu. Lynhurtigt er han over stangen, og i det samme modhugget falder, kan han
mærke en tung fisk, der i ubehagelige ryk forsøger at tage et kraftfuldt udløb tværs
igennem et sunket træ. Der er kun en måde at lande fisken på – og det er ved at
få den fri fra den lille foldekano. Daniel er hurtigt i båden og sejler ud med Mads.
Men at holde en bomstærk fisk fra en letvægtskano er ikke nemt, så Daniel sveder
som besat for at padle kontra. Da fisken endelig kommer fri, har den løbet de fleste af kræfterne af sig, og der går ikke længe, inden fisken – en flot rødhalet malle
på 24 kilo – ligger i bunden af kanoen, mens den brummer højlydt. Ligesom en
kæmpestor kongelaks er indbegrebet af Alaska, så er en rødhalet malle - eller papegøjemalle, som den også kaldes, essensen af et fiskeeventyr i Amazonas, og for et
kort sekund er myrerne, regnen, nulbonerne og alle de andre trænglser fuldstændig glemt.
PSYKEDELISKE STORMALLER

Målet for vores tur til Amazonas er at indfri drømmen

om at fange nogle af alle de mange syrede og hårdtfightende mallearter, der findes
her i verdens største flodsystem. Men desværre har El Nino spillet os et puds; regntiden er forsinket. De bedste chancer for at fange både mange og store maller er i
regntiden, hvor de samles i flodmundingerne for at smæske sig i mindre fisk, der
gyder i de oversvømmede områder på grænsen mellem hvidt- og sortvandsfloder.
Desværre har vandstanden været flere meter under normalen i over en uge –
så størsteparten af de første ti dage er gået med at fiske efter arapaima i de små afsnørede flodarme langs Rio Cuyabeno. Men det er så absolut heller ikke at kimse af
- mildt sagt. Forestil dig at fiske efter 50-100 kilos fisk i “snagfyldte” småvande, der
ikke er meget over 20-30 meter brede og 5-6 meter dybe - fra en lillebitte foldekano!
Det er ikke for børn. Eller for at sige det lige ud - det er både sindssygt nervepirrene og hårrejsende frustrerende. Arapaimaen kommer med jævne mellemrum

>>
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op for at trække luft i overfladen, og fiskeriet

af vand står ind over kanoen. I en brøkdel af et

for…Men regnen er lige præcis det vi har ven-

foregår typisk efter fisk man har set. Man er

sekund er fiskens hoved kun en meter fra mit,

tet på, og da vi går i soveposerne, er vandstan-

ikke i tvivl, når en storarapaima kommer til

og idet dens hoved kaster sig fra side til side

den allerede steget en del.

overfladen - luftsuget minder mest af alt om en

med udspilede gællelåg, mødes vores blikke,

storprustende bryggerhest - og blot lyden af

og det føles som om den griner mig lige op i

FERSKVANDSMARLIN UDEN NÆB

plasket, når de springer fri af vandet, vil for en

ansigtet. Febrilsk forsøger jeg at hæve stangen,

er forventningerne helt i top. Desværre betyder

normal dansker være en decideret grænseover-

så linen forbliver stram, men i det samme ryger

den store stigning i vandstanden på Aguarico,

skridende oplevelse. Prøv at kaste en ko ud fra

krogen. – Fuck!, råber jeg, hvorefter der bliver

at det hvide vand er presset så langt op i

femte - tværs over Sortedamsdosseringen - og

stille – meget stille.

Cuyabeno floden, at vandet løber den modsat-

ned i vandet. Omtrent sådan lyder det...

Næste morgen

te vej. Opstrøms har lokale fiskere observeret
store stimer af bocachico på vej ud af

ARAPAIMA

de afsnørede flodarme. – Når strøm-

Fiskeriet på de små af-

men vender, vil de store stimer af

snørede flodarme bliver hurtigt
sværere. Til alt held opholder arapai-

Jens med økseskaft malle

fødefisk søge ned mod flodmundin-

maerne sig også i hovedfloden, og

i verdensrekordstørrelse.

gen,

fortæller

vores

bådfører

fiskene står typisk på yderkurven af

Marcellino. Og han får ret. Om

de dybe sving. En af aftenerne tager

aftenen ligger vi toptunet og klar i

vi op til et sving, der ligger over en

flodmundingen, mens det nærmest

halv times sejlads fra lejren.

runger i kanoen. Overalt høres en

Allerede mens vi er i færd med at

dyb, pulserende knurren – under os

lodde dybden, hører vi et gigantisk

står tusindvis af bocachico, der laver

plask fra en arapaima under et

så høje lyde, at de tydeligt kan høres

udhængende træ. Planen er, at fiske

over vandet. Hvis ikke dette her kan

to stænger med knækliner og

lokke de store maller til, så…

småmaller fra træerne. Store blytunge

Mads, Daniel og jeg er fortøjret

skyer tårner sig op over os, så der er

til en sunken træstamme i midten af

fuld fart over feltet, da vi får sejlet taklerne ud.

LYN OG TORDEN

Et par dage efter er Christian

flodmundingen, mens Chirstian, Simon og

Lige da vi skal til at sejle mit takel ud under

og jeg taget ned til flodmundingen, hvor vi

Geir ligger langs kanten lidt nedstrøms.

træet, hvor vi så fisken, kommer den op endnu

håber på, at der snart kommer til at ske noget

Allerede efter en halv time får Christian et godt

engang og suger luft ind med et gigantisk prust.

på mallefronten. Vi er snart ved at være trætte

hug på flåd og bocachico, men mærker intet.

– Du skal nok få den, siger Christian – og jeg

af at vente, og vores rekognosceringstur er

En times tis senere kommer det så, hugget vi

har præcis samme følelse i kroppen.

mere af pligt end af lyst. De andre gider ikke at

alle har ventet på. Jeg har netop siddet og

Da det begynder at dæmre hører vi to ara-

fiske maller, men eftersom vi mener, det er klogt

betragtet deres kano, hvor alle ligger døsigt

paimaer. – Mas grande, siger Marcellino, idet

at holde løbende øje med forholdene – så vi kan

henslængt i solens sidste stråler, da knarren på

Christian og jeg kigger på hinanden med store

være på pletten, når der forhåbentlig begynder

en af TLD’erne pludselig skriger for fuld hals.

forventninger i blikket. Efter ti minutter kører

at ske noget – er vi alligevel taget af sted.

Sekunder efter farer besætningen rundt som en

min gamle Shimano Baitrunner 6500 for fulde

Hen under aften trækker det op til et geval-

flok myrer på speed; Simon kan knapt få stang-

omdrejninger. I det samme jeg kroger fisken,

digt uvejr, og inden længe står himmel og jord

håndtaget op af Down Easteren, og da han til

tager den et tungt udløb cirka 50 meter

i ét. Mørket oplyses konstant af kæmpelyn, og

sidst får den vredet op og givet stangen videre

opstrøms og springer fuldstængig fri af vandet,

som vi sidder der frit eksponeret på floden, kan

til Chistian, er fisken gået under båden og er

så man tydeligt kan se dens enorme bredside.

jeg ikke undgå at tænke tilbage på dengang jeg

med fuld fart på vej ud i hovedstrømmen. Og

Jeg lægger fuldt pres på fisken og får den tæt-

overværede en lokal kinesisk bådfisker blive

da han slår bremsen op i strikeposition, går

tere på, hvor den tager et par korte udløb lige

dræbt af et lyn. Regnen pisker ned, og da

fisken fuldstædig amok. Inden vi får set os om,

foran båden. Da fisken et par minutter senere

Christian vender sig om for at kigge på mig,

har den taget over 150 meter line. Geir, der

dukker op i overfladen, løber det mig koldt ned

kan jeg se, at vi tænker det samme. På blot ti

ellers har set temmelig mange store fisk, er helt

af ryggen – den er kun kroget yderst i over-

minutter er der blevet betydeligt kortere mel-

hvid i hovedet, men ryster ikke helt så meget da

kæben, hvor den er så hård som sten.

lem lynglimt og torden skrald – efter hånden så

fisken pludselig stopper op. Desværre går der

– Fisken er ekstremt yderligt kroget. Krog-

tæt, at det er temmelig faretruende. Imens vi

kun 10 sekunder, før fisken flår yderligere 100

holdet kan ryge hvert øjeblik. Skynd jer at få

diskuterer et planmæssigt tilbagetog, flænger et

meter line af hjulet. – Det her er mindst lige så

nettet i vandet, så vi er klar, råber jeg til Geir,

lyn himlen kun tre hundrede meter væk.

vildt som marlinfiskeri, råber Christian, mens

der allerede knokler rundt.

– Nu er det bare om at komme væk, råber

han svedryppende betragter Geirs ben, der

I det samme dykker fisken ind under båden,

vi i kor, mens vi flår taklerne ind, hiver ankeret

skælver som aspeløv. I det samme bliver linen

og et par sekunder efter skyder den op af van-

op, og kommer i ly af skoven. Der er trods alt

slap – krogholdet er røget. Eder og forbandel-

det som en torpedo lige foran mig, så kaskader

ingen fisk, som er så stor, at den er værd at dø

ser fyger ud over Amazonas, mens linen
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I det samme dykker fisken ind under båden, og et par
sekunder efter skyder den op af vandet som en torpedo
lige foran mig, så kaskader af vand står ind over kanoen

Junglevandet gynger, og 65 kilo forfatter presser alt, hvad han kan, men en arrig arapaima i
samme vægtklasse trækker modsatte vej.
Sidstnævnte gik desværre af med sejren...

Mere heldig var Daniel Hein, der efter en lang
fight og en kort brydekamp kan posere med
denne jungleskønhed på 62,5 kilo!

amazonas fortsat

En glad Jens Bursell med turens eneste tigermalle. Fisken, der vejer 19,4 kilo, er blot 350
gram fra verdensrekorden. Bursell er i den
syvende mallehimmel.

Pigrokker var der masser af i det grumsede
flodvand – her fremviser Mads Scheibye et flot
eksemplar fanget på død agn.
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hives hjem. Da taklet kommer ind er det

der Mads, mens han får krogen ud af den bene-

grumset flodvand. Blot to minutter efter må jeg

indsmurt i en grov, gråsort slim.

de mund, der mest af alt ligner mundtøjet fra et

kapitulere, og da vi et par timere senere sidder i

– Lechero, udbryder Geir, og oven på det

næbdyr – med kæmpe overbid og de vildeste

lejren, er vandet steget næsten to meter…

kraftudløb er der ikke en eneste i båden, som

skægtråde. Efter få minutter er Geir på plads

Igen må vi vente til strømmen i Cuyabeno

betvivler hans ord. Vi har lige mistet et gedi-

med digitalvægten og kan veje fisken til fanta-

stabiliseres, og resten af dagen går med febrilsk

gent eksemplar af en af verdens største og vil-

stiske 12,6 kilo. Den smukke leopardplettede

aktivitet. Alt bliver checket efter ned til mindste

deste mallearter – lechero’en – eller på dansk

fisk på 144, 6 centimeter er faktisk potentiel

detaljer – og det ene mere optimistiske mega-

kumakuma-malle. Hvor stor den har været er

IGFA verdensrekord, men eftersom den er fan-

krogstakel efter det andet ser dagens lys. Først

det ikke godt at vide, men fisken har med

get på et tokrogstakel med trekroge – et takel

næste dag er forholdene optimale, men så er vi

garanti været på den rigtige side af 60-80 kilo.

som fx tusinder af europæiske geddefiskere

også klar i startblokkene.

bruger til deres fiskeri – vil
ØKSESKAFT MED SKÆGTRÅDE

Efter et par timers

fiskeri skifter vi agnene, og jeg har netop kastet

amerikanske

IGFA’s regelsæt af uransalige årsager ikke

SVÆRVÆGTS PAPEGØJE

kunne godkende den...

en masse floddelfiner lige foran den båd hvor

en lille yahoo – en sildelignende sag – ud foran

Hen under aften er der

Mads, Simon og Daniel fisker. Daniel har netop

båden, da knarren kører for fulde omdrejnin-

VANDET KOMMER

ger. I det samme jeg slår over i strike og kroger

Christian og jeg atter i flodmundingen, efter en

fisken, skyder den som en raket ud af vandet,

spændende nat, hvor Christian har fået en

– Det er garanteret en delfin, mumler Simon

lander på siden og flår 20-30 meter line af hju-

smuk rødhalet malle på 19 kilo samt en doura-

afmålt, men da knarren pludselig begynder at

let. Jeg finder dog hurtigt ud af, at fisken lader

damalle på cirka femten kilo. Vi har næppe lagt

hvæse for højeste frekvens, kan det nok være,

sig stoppe, og et spring, fire småudløb og fem

taklerne ud, før vandet begynder at stige. - Det

at der kommer liv i den slumrende myreture.

minutter senere, suser fisken rundt med lyn-

har vist regnet opstrøms. Skal vi stoppe fiske-

Fisken, der har nappet en levende bocachico på

hurtige hajagtige bevægelser under båden. Men

riet, udbryder Chirstian. – Nej, lad os lige give

næsten 50 centimeter, tager over 100 meter

det er ingen haj – det er en gigantisk økseskaft

den lidt længere, svarer jeg, idet jeg allerede kan

line i første udløb, og præcis som med

malle, som af de lokale kaldes Peixe-Lenha.

smage, hvordan det føles at æde sine egne ord.

Chirstians mistede lechero står den stille et øje-

Kort tid efter kan Mads og Daniel hive fisken

På få øjeblikke begynder vandet at stige fuld-

blik, inden den suser 100 meter nedstrøms ude

op i kanoen for mig, og det kan nok være der

stændig vildt, og inden man kan nå at sige

i hovedstrømmen. Da den endelig stopper, er

bliver gloet, da den klasker bugen i bunden af

kæmpemalle, karter ankertov og takler rundt i

den til gengæld også nogenlunde medgørlig.

kanoen. – Den er simpelthen for syret, udbry-

en maltstrøm af flydende grene, træstammer og

Fisken lader sig gradvist pumpe indefter

Et par dage efter vågner

haft et delfin-linenap, da der kommer lignende
kort ryk i Simons knarre.
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MALLE- OG ARAPAIMAGREJ
Når der fiskes maller i Amazonas, kan

derfor klare sig med ekstra slidstærk

boat eller Penn Nevercrack Bankcats.Til

det en fordel med en relativt tynd,

alt ske. Samtlige arter er superstærke

fletline i 0,70-0,90, fx Power Pro 0,89.

de helt store mallearter skal du op i

men stærk line fx Penn 51 kilo - der

fightere, så det glæder om at være

Slidstyrke er ligeledes førsteprioritet til

high-end multihjul med leverdrag som

kun er 0,32. Som kroge er Mustad Big

forberedt på et monsterhug. Vi brugte

hovedlinen - vi brugte Matrix Pro 0,58

fx Shimnano TLD eller Tiagra.

Gun eller Prologic Globetrotter i str. 8-

kroge i str. 10-12/0 (VMC 9730, Prologic

(150 lbs). Mallestængerne skal være

Til arapaima kan man klare sig med

12/0 passende, og vi brugte Sufix 1,0-

Catfishhook, Owner Gorilla og Jobu Big

kraftige helaktionsstænger på 7-8 fod,

en kraftig 3,5 lbs karpestang og et par

1,4 mm Superior (nylon) som forfang.

Game). Mallernes tænder minder mest

der er gearet til at stoppe hvad som

store baitrunners - fx Shimano Big

Til flåd anvendes typisk Drennans Pike

af alt om europæisk malle, og man kan

helst, fx Shimano Beastmaster STC

Baitrunner LC. Da der kastes en del, er

Float i 28-40 gram.
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amazonas fortsat

Længst til venstre Christian Møller med
Amazonas svar på tegneren Gary Larsons

– afløst af enkelte udløb. Inde ved båden ven-

syrede fantasifostre; en dourada malle.

der mallen med en brutal hvirvel i overfladen.
– Jeg tror det er en papegøje, der var noget

T.v. Simon Boholdt med sin gigantiske rød-

rødt på halen, råber Simon, men de andre har

halede papegøjemalle på 47,5 kilo!

svært ved at få det til at passe – den er simpelthen for stor. Da fisken omsider kommer
helt hen til båden, hvor Daniel og Mads kan
løfte den ombord med et solidt greb omkring
de stive brystfinner, er der dog ingen tvivl
længere.
Geir skynder sig over til båden, og da han ser
den enorme fisk, er han helt vild – det er med
garanti den største han nogensinde har det.
- For helvede da, den er fandme gigantisk,

strømmen, herfra hvor vi ligger, men i morgen

lyder det på klingende nordnorsk, idet den

sejler jeg et knæklinetakel over til den, siger jeg

ryger i vejeposen og op på digitalvægten. Og

til Chirstian, der har tænkt præcist det samme.

han har ret. Den er ikke blot enorm – den er

Den anden kano, ligger dog meget bedre for at

Den næststørste malleart i Amazonas er

med god margin over IGFA verdensrekorden

fiske til den – og ikke overraskende går der

zungaro-mallen, der kan blive op mod

på 44,2 kilo fanget af Gilberto Fernandes:

næppe mere end ti minutter, før vi kan se

150 kilo. Her præsenterer Geir Åsjord en

Desværre er fisken, som vejer 47,5 kilo fanget

Daniel sejle over med et knæklinetakel til træet.

pragtfisk på over 65 kilo - et godt stykke

på samme takel som økseskaftmallen, hvilket

Dødtrætte lægger vi os for syttende gang

betyder, at IGFA igen går glip af en rekord-

til at sove i bunden af kanoen, og klokken tre

liste, som reelt afspejler de største sportsligt

bliver vi vækket af den metalliske knarre på

VERDENS VILDESTE FISK?

fangede fisk i verden.

Christians Tiagra, som banker derudaf. Søvn-

Amazonas rummer meget uopdyrket fiskeri -

drukken får Christian banket bremsen op i

især på mallefronten. Den største af dem alle er

Oven på den gigantiske

strike, og da fisken først tager ved, er han ikke

kumakuma-mallen, der også kaldes lechero -

papegøjemalle er vi ved godt mod, da der gøres

i tvivl om, at det er en rigtig god fisk. Som det

eller piraiba. Denkan blive op mod 300 kilo, og

klar til fiskeriet næste eftermiddag. Nu har vi

er typisk for papegøjemaller, tager den et

er en af verdens største og vildeste mallearter,

for alvor fået troen på nogle gode fisk, og den

enkelt langt og ustoppeligt udløb, hvorefter

der er kendt for fuldstændig sindssyge udløb,

bliver ikke ringere af, at vi flere gange på kort

den med et kraftigt pres lader sig fighte ind til

som sagtens kan måle sig med både tun og

tid ser en flot arapaima, der tager luft langs

båden, hvor den tager en serie hårde, men min-

marlin af samme størrelse! Også her er det blot

nogle træer på modsatte bred – præcis hvor vi

dre udløb. Da fisken omsider dukker op i pan-

et spørgsmål om tid, inden folk for øjnene op

har set den mange af de foregående aftener.

delampens skær, er der ingen tvivl – den er ikke

for fiskeriet efter denne kolossalt stærke fisk.

TO AF DE RIGTIG GODE

– Det bliver svært at fiske til den på tværs af
90

bare stor, men også usædvanlig flot. Vægten >>

over IGFA verdensrekorden.

amazonas fortsat
stopper ved 37,0 kilo, og det er uden diskussi-

store vejenet. Jubelskrigene er ikke just lavmæl-

mælkevejen. Tropenatten pulserer af underlige

on turens smukkeste rødhalede malle.

te, da vi vejer fisken til 62,5 kilo – hvilken sub-

lyde, og ord er overflødige.

Da vi er i færd med at veje mallen, hører vi

lim skønhed.

Et par timer ind i mørket hvæser knarren,
og jeg kaster mig over stangen. Fisken tager et

pludselig en stor fisk springe bag båden.
En af de sidste

kort udløb, inden den stopper, og med et hårdt

Daniel skrige fra den anden side, – det er mig,

nætter ligger vi, hvor Christian fik sin papegøje

pres kan jeg vende den og få line ind. Men da

der har den på, men den sidder fast i et eller

malle. Langt nedstrøms har vi gentagne gange

den kommer op i overfladen er fanden løs i

andet. Marcellino og jeg kaster os ud i folde-

set jagtende småfisk springe fri af vandet –

Laksegade. Man skulle næsten tro, at den

kanoen og sejler over til Daniel, der står med

akkompagneret af nogle gevaldige malleplask.

havde overhørt vores løfte til de lokale, om at

fuld flex på stangen. Jeg får fat i hans line og

Op til flere gange har jeg sejlet en agn derned,

den næste fisk skulle ende sine dage som

følger den ud i nattemørket. 20 meter fra

men uden resultat. Jeg skal lige til at forsøge

hovedret til den store landsbyfest… Efter et par

båden har linen fået fat omkring et sunket tre.

mig igen, da jeg ombestemmer mig og svinger

korte, dybe udløb ind under båden, kommer

Da jeg stikker hånden ned i vandet for at få

agnen ti meter nedstrøms med et let under-

den til overfladen – og hvilket fantastisk syn.

linen fri, kan jeg tydeligt mærke, at fisken er

håndskast – en beslutning jeg ikke kommer til

Som den står der i strømmen, minder den mest

godt på vej ud imod hovedstrømmen. Med

at fortryde.

af alt om en krydsning mellem en zebratiger og

– Arapaima, råber Marcellino, idet vi hører

ZEBRATIGER MED FØLETRÅDE

hele armen godt nede i vandet får jeg omsider

Det bliver en fantastisk nat. Oven på de tal-

en gigantisk iberisk barbe med skægtråde som

fat, hvor linen sidder hægtet omkring en knast,

løse, våde og benhårde nætter i kanoerne, er

en kingsize akvariemalle. Med rystende hænder

så den kommer fri. Og det er ikke et sekund for

det en fantastisk følelse at nyde det markante

får jeg presset fisken helt hen til kanten af

tidligt! På et brøkdel af et sekund pisker linen

skift i vejret. Temperaturen er perfekt, der er

kanoen, hvor Simon med et håndfast greb løf-

derudaf.

ikke et eneste kryb i flere meters omkreds, og

ter tigerdyret indenbords. Tigermallen, der vejer

Sveddryppende padler vi ind til den store

over os funkler titusindvis af stjerner på den

19,4 kilo, er kun 350 gram under IGFA´s all

kano, hvor jeg foreviger det sidste af fighten,

kulsorte nattehimmel. I den krystalklare luft

tackle verdensrekord. Jeg er i den syvende mal-

mens Mads og Marcellino lander fisken i det

føles det næsten som om man kan røre ved

lehimmel. Hvad mere kan man ønske sig?

Pontus Vallin (Længst til højre )
med sin verdensrekord arapaima
på 84,9 kilo, som blev fanget på
en af Geirs ekspeditioner i starten
af 2005. Monstret var 210 cm lang
og havde en omkreds på 106 cm.

ARAPAIMA PIONER
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De sidste par år har der været en del

Lagarto Cocha på grænsen mellem

nas, men her er fiskene ikke tilnær-

rørt, at fisken har fået lov til at vokse

artikler om især arapaimafiskeri i

Ecuador og Brasilien. Over de sidste

melsesvis lige så store som i Lagarto.

til deres fulde størrelse. Når det sker

Amazonas. Manden bag samtlige af

par år er fiskeriet perfektioneret af

Men - arapaimaeventyret har kun

disse vellykkede ture kommer fra

især svenske fisketeams, og kommer

taget sin begyndelse. Selvom en ara-

Norge og hedder Geir Åsjord. Det star-

man af sted på det rigtige tidspunkt

paima på 50-70 kilo er stor - så er den

Hvis du er interesseret i at prøve

tede med en ekspedition i 2000, der

er Lagarto nok et af de letteste steder

på ingen måde en kæmpe. Fiskene

kræfter med de eksotiske muligheder

hovedsagelig bød på mindre maller,

at komme i kontakt med de storprus-

kan blive betydeligt større, og det er

i Amazonas - eller big-game langs

men allerede året efter fik han

tende fisk. Et andet sted hvortil der

blot et spørgsmål om tid før eventyr-

Ecuadors kyst - så kontakt Geir Åsjord

opstøvet et område med masser af

arrangeres arapaimature er øen

lystne Amazonaspionerer, som fx Geir,

via post@amazon-images.com

arapaima i 30-60 kilos klassen -

Mexicana i udmundingen af Amazo-

finder frem til et sted der er så ube-

er der er realistisk chance for, at verdensrekorden fordobles.

Jungle-fiskelykke? Mon ikke!
37 kilos papegøjemalle til Christian Møller!
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