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Det er vanskelig å skille fantasi og 

virkelighet når du fi ghter fargeglade 

fi sker i megaformat. Bli med danske 

Jens Bursell til Amazonas – på jakt 

etter psykedeliske, brummende gigant-

maller og fabelaktige arapaimaer som 

pruster som digre hester.
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FOR EN FISK! Artikkelforfatteren 
med turens eneste tigermalle 
(Pseudoplatystoma tigrinum ). 
Fisken veide 19,4 kilo – eller 
fattige 350 gram under gjeldende 
IGFA-rekord fra februar i fjor.
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Amazonas’

R  egnet øser ned, og tjue meter unna – et eller annet 
sted ute i det beksvarte og altoppslukende mørket 
– hører jeg hissige stemmer.

– I svarte, en million maur er på vei inn i kanoen, hyler 
Mads, mens han febrilsk forsøker å unngå å bli oppspist av de 
innpåslitne småkrypene.

Det eneste jeg kan se gjennom veggen av regn, er lyset 
fra tre hodelykter som virrer rundt i mørket.

– Pokker, nå er de på vei oppover det andre fortøynings-
tauet også, roper en desperat Simon.

Det er ikke akkurat noen vanlig badeferie vi er på – eller 
er det kanskje det?

Et par timer seinere bråvåkner Mads, som har forsøkt 
å fi nne en noenlunde komfortable liggestilling i bunnen av 
kanoen, som er fylt med 10 cm regnvann. Knarrens høyfre-
kvente hyl river ham ut av søvnen. Lynraskt kaster han seg 
over stanga, og allerede i mothogget merker han at det er en 
stor fi sk, som har kurs rett mot et sunket tre. Det er bare en 
måte å redde situasjonen på, og det er ved hjelp av den lille, 
sammenleggbare kanoen.

mystiske maller

Daniel hopper raskt opp i den lille farkosten, og padler i 
vei med Mads, men det er ingen enkel oppgave å stoppe en 
råsterk fi sk fra en liten kano. Daniel padler som en gal for å 
komme over til den andre siden, og når fi sken endelig kommer 
fri igjen, har kreftene ebbet ut. Ikke lenge etter ligger en 
vakker malle med rød halefi nne og brummer i bunnen av 
kanoen. Akkurat som Alaska forbindes med store kongelakser, 
er papegøyemalla selve karakterarten under en fi skeekspedi-
sjon i Amazonas. Et kort øyeblikk er maur, regn og alle straba-
ser fullstendig glemt.

MENS VI VENTER PÅ REGNET…
Målet med turen er å realisere drømmen om å fange noen 
av alle de råsterke malleartene som lever her i verdens stør-
ste fl odsystem. Dessverre har El Nino spilt oss et puss, og 
regnperioden er forsinket. Det er nemlig størst sjanse for å 
komme i kontakt med mange og store maller når de samles i 
elvemunningene under regntida for å meske seg med småfi sk 
som gyter i de oversvømte områdene.

Dessverre har vannstanden vært fl ere meter under 

Tekst : Jens Bursell

Foto : Jens Bursell, Geir Åsjord 
og Morgan Färdigh
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normalnivået i over ei uke, og de første ti dagene bruker vi 
derfor på å fi ske arapaima i de avsnørte fl odarmene langs Rio 
Cuyabeno. Det er på ingen måte noe dårlig alternativ. Tenk 
deg å jakte på fi sk på mellom 50 og 100 kilo fra en liten 
kano i småelver som ikke er mer enn 20–30 meter brede og 
fem–seks meter dype. Det er ikke noe for småunger, for å si 
det sånn. 

Arapaimaen kommer opp til overfl ata med jevne mel-
lomrom for å hente luft, og fi sket foregår stort sett på fi sk 
du har sett. Når den drar inn luft, høres det ut som en diger, 
prustende hest, og bare plasket den lager når den skyter opp 
av vannet, er nesten for mye for et vanlig menneske.

MØTE MED EN GIGANT
En kveld drar vi opp til en plass om lag en halvtimes båttur 
fra leirplassen. Allerede da vi lodder dypet på fi skeplassen, 
hører vi et gigantisk plask under et overhengende tre. Store, 
blytunge skyer tårner seg opp, og vi får det derfor travelt med 
å knyte ferdig taklene. Akkurat i det jeg skal til å plassere ut 
det ene agnet mitt under treet der vi hørte fi sken, kommer 
den opp igjen for å suge inn luft.

– Den kommer til å ta, sier Christian, og jeg sitter med 
akkurat den samme følelsen.

Når skumringen faller på, hører vi to plask til, og vi ser 

på hverandre med forventningsfulle blikk. Ti minutter seinere 
blir det plutselig liv i den gamle baitrunnersnella mi, og da jeg 
kroker fi sken, drar den av gårde i en vanvittig rusning. Deretter 
hopper den rett opp i lufta, slik at vi tydelig kan se den 
enorme bredsida. Jeg legger fullt press på fi sken, og får den 
nærmere båten. Da fi sken et par minutter seinere dukker opp i 
overfl ata, går det kalde ilinger gjennom ryggmargen. Fisken er 
kroket ytterst i overkjeven, der den er hard som stein.

– Skynd deg med håven. Fisken kan løsne når som helst, 
roper jeg nervøst til Geir.

Jeg har ikke før fått formidlet mitt presserende behov, før 
fi sken dykker under båten. Etter et par sekunder skyter den 
opp av vannet som en torpedo, og kaskader av vann slår inno-
ver kanoen. I brøkdelen av et sekund er fi skens hode bare en 
meter unna mitt eget, og blikkene våre møtes et kort øyeblikk. 
Fisken kaster på hodet fra side til side med oppsperrede gjel-
lelokk, og det føles nesten som om den ler meg rett opp i 
ansiktet. Febrilsk forsøker jeg å holde stram line, men det går 
som det må gå. Krokfestet løsner.

– Hel…
Jeg skriker ut i sinne og frustrasjon så det gjaller gjennom 

jungelen. Deretter blir det stille. Veldig stille.

LYN OG TORDEN
Et par dager seinere er Christian og jeg tilbake i munningen, 
der vi håper at det snart skal skje noe på mallefronten. Vi 
er lei av å vente, og rekognoseringsturen gjøres mer av plikt 
enn lyst. De andre orker ikke lenger å fi ske etter malle, men 
ettersom det er lurt å holde et våkent øye med forholdene, 
slik at vi raskt kan være på pletten hvis det skjer noe, tar vi 
turen likevel.

I løpet av kvelden brygger det opp til skikkelig uvær. 
Periodevis går himmel og jord i ett, og enorme lyn fl errer 
regelmessig opp den mørke himmelen. Jeg klarer ikke la være 
å tenke på den gangen jeg var vitne til at en kinesisk båtfi sker 
ble drept av lynet.

Regnet pisker ned, og når Christian snur seg og ser på 
meg, ser jeg at han tenker akkurat det samme som meg. 
I løpet av de siste ti minuttene er det blitt atskillig kortere 
tid mellom lyn og torden, så kort tid at det begynner å føles 
skremmende og farlig. Og da et lyn fl errer opp himmelen bare 
noen hundre meter fra oss, pakker vi sammen i en viss fart og 
fossror tilbake til land for å søke ly i skogen. Det fi nnes tross 
alt ingen fi sk som er så stor at den er verdt å risikere livet for…

Regnet kommer jo egentlig som bestilt, og da vi endelig 
kan krype ned i soveposene, er vannet allerede i ferd med å 
stige.

Verdens sterkeste fi sk
Amazonas holder fortsatt på mange hemmeligheter, særlig på mallefronten. 
En av de mest spennende artene er kumakuma (Brachyplatystoma fi lamen-
tosum), som også kalles lechero eller piraiba. Arten kan oppnå vekter på 
opp mot 300 kilo, og er en av verdens største og sterkeste maller. Med sitt 
langstrakte, strømlinjeformede og haiaktige utseende er den som skapt for et 
liv i strømmende vann. Den er kjent for sine fullstendig vanvittige utras, og 
kan måle seg med både tunfi sk og marlin av samme størrelse. Sannsynligvis 
er det bare et tidsspørsmål før eventyrlystne sportsfi skere verden over får 
opp øynene for denne temperamentsfulle fi ghteren.

ARTSRIKDOM: Christian med en 
douradamalle.

••••••••••
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TOPPTRIMMEDE MALLER
Neste morgen er forventningene på topp. Den stigende 
vannstanden har presset det klare vannet så langt opp i 
Cuyabenofl oden at strømmen har snudd. Lengre opp i elva 
har lokale fi skere observert store stimer med bocachico som 
er på vei ut av de avsnørte fl odarmene.

– Når strømmen igjen snur, kommer småfi sken til å søke 
seg nedover mot munningen for å gyte, forklarer båtføreren 
vår, Marcellino.

Han får rett. Da kvelden kommer, ligger vi allerede på 
plass i munningsområdet, klare som strutseegg. Overalt hører 
vi dype, pulserende lyder. Under kanoen vår står det tusenvis 
av småfi sk som lager en lyd som tydelig kan høres over vann-
fl aten. Hvis ikke det lokker fram sultne maller, er det ingen-
ting som gjør det…

Mads, Daniel og jeg ligger fortøyd til en trestamme midt i 
munningen, mens Christian, Simon og Geir ligger langs kanten 
litt lenger nedstrøms. Allerede etter en halvtime har Christian 
et hogg som han ikke klarer å kroke på. 

Etter nok en time kommer hogget vi alle har ventet på. 
Vi ligger og sløver i solas siste stråler da det plutselig hyler 
i knarren på en av snellene. I sekundene etterpå virrer alle 
rundt som hodeløse høns. Simon sliter med å få stanga ut av 
stang holderen, og når han til slutt lykkes og stanga kan gis 
videre til Christian, er fi sken på full fart ut i hovedløpet. Da 
Christian kobler inn bremsen, blir fi sken fullstendig gal, og 
drar ut over 150 meter line i én rusning. Geir, som har sett 
mange store fi sker i Amazonas, blir helt hvit i ansiktet og 
skjelven i beina.

– Det her er like vilt som marlinfi ske, sier Christian.
I samme øyeblikk blir linen slakk – krokholdet slipper. 

Forbannelser og stygge gloser spyttes ut mens lina sveives inn 
igjen. Da takkelet kommer inn, er det dekket av et tykt lag 
med gråsvart slim.

– Lechero, sier Geir.
Vi har akkurat mistet en av verdens største og sterkeste 

mallearter: Lechero eller kumakumamalle, som den også kal-
les. Det er vanskelig å si hvor stor den var, men det er ingen 
tvil om at den var av seriøst format…

PSYKEDELISKE STORMALLER
Etter et par timer bytter vi agn, og jeg har akkurat kastet 
ut en sillignende agnfi sk da knarren drar i gang for fullt. Da 

Utstyr til malle- og arapaimafi ske
Alt kan skje når du fi sker i Amazonas, og du må være forberedt på mon-
sterhogg. Samtlige mallearter er fantastiske fi ghtere, og skal du ha en 
mulighet til å lande dem, nytter det ikke så stille med frøkenutstyr. Vi brukte 

store multiplikatorsneller som Shimano TLD og Tiagra med spakbrems i 
kombinasjon med korte helaksjonsstenger på 7–8 fot (Shimano Beastmaster 
STC Boat og Penn Nevercrack Bankcats. Krokene (VMC 9730, ProLogic 
Catfi shhook, Gamakatsu, Owner Gorilla og Jobu Big Game) var i størrelse 
10/0–12/0. Som fortomsmateriale kan du bruke en ekstra slitesterk multi-
fi lament, som eksempelvis Power Pro 0,89 mm. Hovedsnøret må også være 
slitesterkt, og til mallefi sket brukte vi Sufi x Matrix Pro 0,58 mm.

Til arapaima kan du bruke kraftige 3,5 punds karpestenger og store has-
pelsneller som Shimano Big Baitrunner. Ettersom det kastes en del, er en 
tynt og sterkt multifi lamentsnøre å foretrekke. Når det gjelder kroker, hadde 
vi gode erfaringer med Mustad Big Gun og ProLogic Globetrotter i størrelse 
8/0–12/0. Som fortomsmateriale brukte vi Sufi x Superior på 1,0–1,4 mm, og 
duppene var av typen Drennan Piker med bærevekt på 28–40 gram.

JEVNBYRDIGE: Hele elva gynger når artikkelforfatteren på 
65 kilo presses til bristepunktet av en arapaima i samme 
vektklasse. Dessverre gikk fi sken av med seieren…

ARAPAIMA GIGAS: Etter en 
lang og svett kamp kan Daniel 
Hein endelig posere med 
jungelskjønnheten på 62,5 kilo.

••••••••••
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jeg kobler inn bremsen, skyter fi sken opp av vannet som en 
rakett, og lander på siden med et plask. Den lar seg imidlertid 
stoppe, og etter ytterligere et hopp og noen korte rusninger, 
går den i haiaktige sirkler under båten. Fem minutter seinere 
klarer vi å lempe fi sken om bord i kanoen. Det er slett ingen 
hai, men en økseskaftmalle, som de lokale kaller peixe-lenha. 
Den merkelige, men vakre fi sken med leopardprikker måler 
nesten halvannen meter, og har et bredt, fl att, nesten fi rkantet 
hode med lange skjeggtråder. Fisken ble veid til 12,6 kilo, noe 
som hadde vært ny IGFA-rekord, hadde det ikke vært for at 
den ble tatt på tandemtakkel med treblekroker…

Et par dager seinere våkner Christian og jeg etter nok 
ei spennende natt i munningen. Christian har fått en vakker 
papegøyemalle og en douradamalle. Vi har knapt rukket å 
legge ut taklene igjen før vannet begynner å stige.

– Det har visst regnet oppstrøms. Skal vi avbryte fi sket? 
spør Christian.

– Nei, vi gir det litt tid til, svarer jeg optimistisk.
Jeg må imidlertid spise det i meg ganske raskt, da anker-

tau og takler snart danser rundt i en malstrøm av fl ytende 
grener, trestokker og grumsete fl omvann. Etter et par minutter 
i infernoet er vi nødt til å kapitulere. I løpet av to timer har 
vannstanden steget et par meter, og resten av dagen bruker vi 
til å ta en grundig gjennomgang av utstyr og takler.

PAPEGØYEMALLE I REKORDFORMAT
Neste dag er forholdene igjen optimale, og vi er selvsagt 
på plass. Flere ganger har det svømt elvedelfi ner rett foran 
båten Simon og Daniel fi sker fra, og ingen av dem reagerer 
da det kommer fl ere korte lyder fra begge snellene nesten 
samtidig. Begge regner med at det er delfi nene som forårsa-
ker linenapp. Da frekvensen plutselig øker, blir det imidlertid 
fart i begge to.

Fisken, som har tatt en halv meter lang levende agnfi sk, 
tar over hundre meter line i den første rusningen, og akku-
rat som Christians mistede lechero, stopper den opp et lite 
øyeblikk før den setter kurs for hovedløpet. Når fi sken endelig 
stopper opp, er den forbausende medgjørlig, og lar seg grad-
vis pumpe inn. Men ved båtsiden tverrvender den, og etterla-
ter en brutal virvel i vannfl ata.

– Jeg tror det er en papegøye. Jeg synes jeg så noe rødt 
på halefi nnen, roper Simon.

Vi andre tror ikke helt på ham. Fisken er helt enkelt for 
stor, men da Daniel og Mads omsider kan løfte den digre 
fi sken om bord i båten, er det ingen som er i tvil lenger. Da 

Geir får se beistet, får han hakeslepp. Det er den største 
papegøyemalla han noen gang har sett!

– Den er gigantisk, sier han på klingende nordnorsk da 
fi sken er på vei ned i veienettet.

Han har rett. Den er ikke bare enorm, med sine 47,5 kilo 
er den av verdensrekordformat! Ja, hadde det ikke vært for de 
litt uforståelige IGFA-reglene, da…

TO TUNGVEKTERE
Etter den fantastiske malla er humøret på topp, og forvent-
ningene blir ikke noe mindre da vi fl ere ganger i løpet av kort 
tid ser en stor fi sk som velter seg under noen trær på den 
andre siden av elva.

– Det blir vanskelig å fi ske på tvers av strømmen, men i 
morgen ror jeg over et takkel, sier jeg til Christian.

For n-te gang i løpet av turen har vi sovnet av utmattelse 
i bunnen av kanoen, men vi vekkes brått av den metalliske 
knarren på Christians Tiagra. Nærmest i halvsøvne kobler 
Christian inn bremsen og gjør mothogg. Det er en fi n fi sk, 
som drar av gårde på en lang og ukontrollert rusning. Med 
kraftig press lar den seg til slutt presse inn til båten. Da den 
dykker opp i lyset fra hodelykta, ser vi ikke bare at den er 
stor, det må også være turens desidert vakreste papegøy-
emalle.

Da vi er i ferd med å veie fi sken, hører vi plutselig et 
voldsomt plask rett bak båten.

– Arapaima, roper Marcellino.
– Det er jeg som har kroket den, men den sitter fast i et 

eller annet! skriker Daniel fra den andre siden.
Marcellino og jeg kaster oss i den lille, sammenleggbare 

kanoen og padler over til Daniel, som står med kraftig bøy på 
stanga. Jeg får tak i lina, og følger den ut i mørket. Fisken 
har gått rundt et sunket tre, og da jeg forsøker å få løs lina, 
kjenner jeg at fi sken er på vei ut i strømmen. Med hele armen 
nede i vannet lykkes jeg å redde situasjonen akkurat i siste 
øyeblikk. Fisken gjør en panikkrusning da den er fri, og forme-
lig sliter line av spolen. Våte av svette padler vi tilbake igjen, 
slik at jeg kan forevige kampens avslutning med kameraet. Da 
fi sken blir veid til 62,5 kilo, runger det et skikkelig jungelbrøl 
ut over elva. For en skjønnhet!

I SYVENDE HIMMEL
En av de siste nettene ligger vi på den plassen der Christian 
fi kk papegøyemalla si. Et lite stykke nedstrøms har vi fl ere 
ganger sett hoppende småfi sk etterfulgt av noen veldige 
plask, og fl ere ganger har jeg rodd ned agnene uten resultat. 
Jeg skal akkurat til å ta en ny tur, da jeg ombestemmer meg 

Norsk Amazonas-pioner
De siste årene er det publisert fl ere artikler om det spennende fi sket i Amazonas, også her i Alt om 
Fiske. Mannen bak de vellykkede fi sketurene er norsk, og heter Geir Åsjord. Den første ekspedisjo-
nen i 2000 bød hovedsakelig på mindre maller, men allerede året etter ble det utforsket et område 
(Lagarto Cocha på grensa mellom Ecuador og Brasil) med mengder av arapaimaer på mellom 30 
og 60 kilo. De to siste årene er fi sket utviklet av først og fremst svenske sportsfi skere, og er du på 
plass på riktig tidspunkt, er Lagarto en av de absolutt beste plassene for arapaima. 

Arapaimaeventyret er nok bare i startgropa. Selv om en arapaima på 50–70 kilo er en stor fi sk, 
er det langt igjen til artens maksimalvekt. Arapaimaen kan bli betydelig større, og det er antagelig 
bare et tidsspørsmål før eventyrlystne pionerer, som for eksempel Geir, fi nner uberørte områder 
med større fi sk. Når det skjer, er en fordobling av verdensrekorden absolutt innen rekkevidde.
Hvis du er interessert i et fi skeeventyr i Amazonas eller big game-fi ske utenfor kysten av 

Ecuador, kan du ta kontakt med Geir Åsjord på e-post: post@amazon-images.com

NORSK SUKSESSGUIDE: Geir Åsjord (t.v.) sammen med Pontus Vallin og hans IGFA-
rekord-arapaima på 84,9 kilo og 210 cm. Fisken ble tatt under en ekspedisjon i 
begynnelsen av 2005.

JUNGELHYL: Christian Möller 
med papegøyemalle på 37 kilo.
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og lobber agnfi sken ut ti meter bak båten med et underhåndskast. Det er 
en avgjørelse jeg ikke skal komme til å angre på.

Det blir en magisk natt. Etter de endeløse, våte og tøffe nettene i kano-
en er det fantastisk å kunne nyte det markerte væromslaget. Temperaturen 
er perfekt, og det er ikke et småkryp på fl ere meters avstand. Over oss lyser 
titusenvis av stjerner opp nattehimmelen. Alt er fullkomment da knarren drar 
i gang et par timer seinere.

Fisken gjør en kort rusning før den stopper opp. Med steinhardt press 
klarer jeg å snu fi sken, men da den kommer opp til overfl ata, bryter helvetet 
løs. Man skulle nesten tro den hadde hørt vår forsikring til lokalbefolkningen, 
at neste fi sk skulle ende sine dager som hovedrett på den store byfesten… 
Etter et par korte, dype rusninger under båten klarer jeg å presse den opp 
til overfl ata igjen. Synet er fantastisk! I strømmen står det et vakkert mar-
morert og nesten uvirkelig vesen som mest av alt ligner på en barbe med 
enorme skjeggtråder. Med skjelvende hender presser jeg fi sken inn til båtsi-
den, der Simon med et sikkert grep kan løfte udyret om bord i båten. Foran 
oss ligger turens eneste tigermalle, en vanvittig vakker og rar skapning som 
overtreffer alt jeg har sett tidligere. Jeg er i den syvende himmel, og mer kan 
man vel strengt tatt ikke begjære?

GIGANTMALLE: Simon Boholdt med sin fantastiske papegøyemalle på 47,5 kilo. Det 
hadde vært en forbedring av IGFA-rekorden med fl ere kilo, hadde det ikke vært for 
de noe pussige reglene.

Den nest 
største
Jens Bursell og hans 
danske venner klarte 
aldri å lande det som 
kanskje er verdens 
sterkeste fi sk, nemlig 
lechero-malle. De fi kk 
heller ikke zungaromalle 
(Paulicea lutkeni ), som 
er den nest største mallearten i Amazonas. Mallen, som de lokale kaller jau, kan veie opp 
mot 150 kilo. Her poserer Geir Åsjord med et prakteksemplar på 65 kilo, godt over gjel-
dende IGFA-rekord.
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