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For ni år siden satte tsjekkiske Jakub 

Vagner seg et mål om å fange 24 av 

verdens største ferskvanns fisker. 

Hittil har han lyktes i å ta 16 av dem.

Fiskekrigeren
Jakub Vagner
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H  jertet holder på å hoppe ut av brystet på meg idet 
jungelens stillhet plutselig overdøves av lyden av en 
gigantisk arapaima. Den hopper opp av vannet så 

nær at jeg ser tydelig hvert sølvglinsende skjell på den enorme 
kroppen. Bildet av den over tre meter lange arapaimaen er ikke 
forsvunnet fra min netthinne, før dønningene fra den fantas-
tiske fisken rammer den lille kanoen min så utstyret fyker rundt 
i bunnen. 

Slik starter Jakub Vagner sin fortelling om en av sine villeste 
dager under opptakene til den nye fiskeserien «Fish Warrior» på 
National Geographic Channel. Vagner, som har ca 300 fiskedager 
i året i verdens røffeste regioner, har som mål å fange minst ett 
eksemplar av hver av de 24 største ferskvannsfiskene som kan bli 
over 100 kilo. 

Etter en hard og lang kamp med mange hopp, lander Vagner 
en arapaima på 307 cm, som med sine utrolige 154 kilo aspirerer 
til tittelen som ny all tackle IGFA-rekord. Han er i den syvende 
arapaimahimmel, da det imponerende dyret med et kraftig slag 
med sitt enorme haleparti glir tilbake i det humusfargede van-
net. 

Maste seg til tV-show
Allerede som 5-åring debuterte Vagner med en 10 kilos karpe 
tatt på brød. Fire år senere tok han sin første malle, og hele 
ungdomstida ble viet dette fisket. Det var imidlertid ikke gitt 
at han skulle bli arapaimafisker. 16 år gammel fulgte han i sin 
musikerfars fotspor, og begynte på musikkonservatoriet i Praha. 
Allerede året etter bestemte han seg for å satse alt på å bli pro-
fesjonell fisker, og til sin families store forferdelse droppet han 
utdannelsen og reiste til Australia for å lære engelsk og realisere 
sine fiskedrømmer. 

– Det ble en vanskelig tid, fordi mine foreldre slo hånda av 
meg. Jeg sov på benker i Sydneys parker og jobbet med å vaske 
tallerkener på dagtid. Vendepunktet kom da jeg oppsøkte et 
fiskeshow med legenden Rex Hunt. Etter halvannen time i auto-
grafkø, kom jeg fram til ham og spurte om å få jobbe hos ham. 
Dagen etter hadde han fikset meg jobb som dekksgutt på en big 
game-båt, og siden gikk det slag i slag. 

To år seinere dro Vagner tilbake til hjemlandet for å fort-
sette karrieren der, men det var vanskelig. 

– Jeg ringte til den største tsjekkiske tv-kanalen og ba dem 
ansette meg som fiskevert, men kom ikke lenger enn til sentral-
bordet. Jeg hadde ringt hver dag i to måneder før de ble lei meg, 
og jeg fikk møte tv-sjefen. Det endte med at jeg fikk mitt eget 
fiskeshow som 19-åring!

Fiskekrigeren
Jakub Vagner

Tekst
Jens Bursell
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• • • • • • • KjeMpefisK i Kongo
Da Vagner kom tilbake til Europa fisket han omtrent 330—340 
dager i året, og det var spesielt mallene som burde passe seg 
for ham. Etter hvert følte han imidlertid at tida var inne for nye 
utfordringer, og dermed kom ideen om å fange 24 av verdens 
største ferskvannsfisker. 

Selv om han i mars 2010 lyktes i å fange en arapaima i 
Ecuador, er det ikke et enkelt mål han har satt seg. Han brukte 
over 18 måneder i Amazonas for å fange arapaimaen. Andre fis-
keslag har vist seg enda vanskeligere å krysse av på lista.

– På min siste tur til Kongo på jakt etter kjempestore goliath 
tigerfish og kamba-maller, fikk jeg et crazy hogg fra en usann-
synlig svær goliath som tok over 400 meter snøre i ett eneste 
utras. Fisken på om lag hundre kilo hoppet opp av vannet og løs-
net! Det er uten sammenligning den største jeg har sett i løpet 
av tida jeg har tilbrakt på den mystiske Kongofloden. Jeg kommer 
til å dra tilbake hvert år til jeg har fanget denne giganten!

FisH Warrior

De seks episodene vises på 

National Geographic Norge 

med sendestart onsdag  

11. mai kl. 22.30.

I starten fisket han med guider, men skjønte etter hvert at 
han måtte dra alene inn til de mest uberørte steder, typisk 3–4 
dagsreiser fra nærmeste sivilisasjon. Det var der han lyktes i å 
fange arapaimaen, og på samme turen så han dens storebror, 
som ifølge ham var minst en meter bred over nakken, og veide 
300–400 kg!

– På den samme turen lyktes jeg også i å fange turens andre 
mål, en piraiba-malle på 215 kg. Den tok jeg dypt inne i den 
peruanske jungelen etter 23 dagers fiske, sier han. 

nesten aMputasjon
Disse turene til sørlige himmelstrøk er langt fra ufarlige. På 
sin siste tur til Kongo ble Vagner arrestert 15 ganger. Lumske 
sykdommer og slanger kan også gjøre stor skade. Dessuten kan 
relativt ufarlige ting, som et brukket bein, raskt utvikle seg til 
en farlig tilstand i områder der aspirin ofte er det nærmeste man 
kommer legehjelp.
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– Jeg har hatt malaria sju ganger, og min kameramann var 
døden nær med sykdommen. Tre ganger er jeg bitt av dødelige 
slanger, og den siste gangen våget jeg ikke fortelle mine lokale 
guider om det. Jeg var bitt i foten, og visste at de kom til å 
skjære av meg beinet om de fikk høre det. Men jeg holdt kjeft og 
overlevde heldigvis. For med kun ett bein, ville det vært slutt på 
ville fiskeeventyr for min del. 

En av drømmefiskene er den gigantiske kambamallen. Den 
er sannsynligvis verdens største malleart, og muligens også den 
sterkeste ferskvannsartem i verden – kilo for kilo. 

– Jeg har per i dag verdensrekorden med en fisk på litt 
over 35 kilo, men den kan bli langt større. Problemet er at 
Kongofloden er et veldig vanskelig fiskested. Den enorme elva er 
enkelte steder flere hundre meter dyp, opptil 15 km bred og har 
sterk strøm. Det er ekstremt farlig å fiske der om natta, men skal 
man fange de sagnomsuste fiskene på 4–5 meter, er det vanske-
lig å komme utenom å gjøre nettopp det. 

Jakub Vagners neste prosjekt er å fange den sagnomsuste 
gigantbarben som kalles mangara. Han har brukt fem år på å 
planlegge den fire måneder lange turen til Syria, Iran og Irak for 
å fange beistet, og er i disse dager på vei hjem derfra. Det er 
derfor uvisst om han har lyktes i å krysse av den opptil 200 kg 
tunge fisken fra sin liste. 

Uansett er det sannsynligvis en stund til han lykkes i å fange 
alle de 24 artene på listen sin, ettersom en av dem er den kine-
siske spadestøren. Den lever i Yangtzeelven, og er nesten utryd-
det. Det er derfor sannsynlig at Vagner rekker å bli grå i håret 
innen han lykkes i å fange den.


