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Søren det første hug og kan kort ef-
ter lande en mindre malle på om-
kring fire kilo på sin Salt Shaker
shad – en lille forførende rød/hvid
gummifisk. Vi driver videre – og et
par mindre fisk senere, når vi frem
til nogle forførende udhængende
grene, tæt på flodarmens udløb i
Ebros hovedløb.

Mallefiskeri er normalt noget man forbinder med
bøjer og kæmpestore agnfisk – men der er andre
muligheder. Mallerne kan nemlig også fanges på
både spin og flue. Følg med Jens Bursell til
Ebrofloden i Spanien, hvor der er gode muligheder for
nogle de hårdeste fights fra flyderingen.
Af Jens Bursell

MED RØVEN I
VANDSKORPEN

� MALLER FRA FLYDERING:

SOLEN står højt på himlen, da vi
endelig har fundet et sted at
søsætte vores – set med malleøjne
– noget spinkle fartøjer, og inden
længe padler min ven Søren Beck
og jeg af sted i flyderingene, som
vi normalt bruger til havørred og
mosegedder hjemme i Danmark.

Allerede efter en halv time får
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DER ER DYBT helt inde under land
og langs de stejle brinker, er pile-
træerne væltet ud i vandet, så det
danner et 4-5 meter bredt uhæng.
Midt på dagen står mallerne ofte
helt inde under grenenes skygge,
så det er et spørgsmål om at ramme
så langt inde under grenene, som
det er fysisk muligt. Og der er vit-
terligt tale om, at agnen skal
ramme med centimeters præci-
sion, for at komme ind i den for-
føreriske skygge under løvhænget.

Pludselig opstår der et lille hul,
som giver en uhindret kastebane
næsten helt ind til selve brinken,
og min shad lander som den skal
få centimeter fra land, så den når
at synke ordentligt, mens den sta-
dig er langt inde under grenene.
Det her skal gi’ fisk, når jeg lige at
tænke, inden det giver et vold-
somt ryk i min stang, et splitse-
kund efter shadden har forladt ud-
hænget.

Med tanke på hvor mange far-
lige grene og snags, der er inde
under træerne, blokker jeg brem-
sen og lægger et massivt pres på
fisken, der til alt held svømmer ud
på åbent vand.

GREJET er mit helt normale danske
jerkgrej – en 130 grams Edge
stang og mit ABU Revohjul fyldt
med 0,30 mm Penn line. Men det
føles ikke helt som den sædvan-
lige mosegedde… På trods af
stangens stivhed flekser den totalt
sammen og fisken giver konstant

nogle voldsomme ryk med hove-
det, så det føles lidt á lá en gigan-
tisk aflang aborre uden striber.

Ude på åbent vand er det umu-
ligt at løfte fisken, og det ender
med, at fisken trækker rundt med
flyderingen en stykke tid, inden
jeg formår at presse den op i vand-
søjlen. Fisken er nu tæt på over-
fladen over 4-5 meter vand, men
det til trods kan jeg slet ikke se fi-
sken på grund af det stærkt far-
vede vand, som er resultatet af de
sidste par ugers voldsomme regn-
skyl i Pyrenæerne.

PLUDSELIG tager fisken et vold-
somt udløb, men det bliver ikke
langt, for da den når bunden og

trækker udefter, trækker den bare
flyderingen med – og sådan bliver
det ved et par gange, indtil jeg
omsider ser halen fra en fin fisk i
overfladen. Fisken vælter rundt,
så vandet står til alle sider, men
efter lidt flyderingsakrobatik,
hvor flyderingen roterer rundt i
cirkler, mens jeg behændigt vifter
med fødderne for ikke at vikle
svømmefødderne ind i linen, lyk-
kes det at få hovedet af fisken så
langt ind, at jeg kan gribe denmed
et solidt greb i underkæben. Jeg
binder fisken til min stringer snor
i gællelåget, så jeg kan komme til
land og få et billede af den malle,
jeg altid har drømt om – nemlig en
fisk taget på spin fra flydering.
OK – det er ikke en gigant, men en
superstærk fisk i omegnen af de
halvanden meter giver nu allige-
vel en oplevelse, der helt udover
det man normalt oplever fra sin
flydering. Mere intenst bliver
mallefiskeriet bare ikke.

Under fighten er Søren drevet
helt ud af syne, så der skal råbes
og padles til lårbasserne syrer, in-

Jens Bursell med en fin spinne-
malle på cirka halvanden meter
taget på helt almindeligt jerkgrej

og en SG Hering Shad. Med
15-40 grams jighoveder er man

dækket ind til de fleste
situationer.

Ebro rummer masser af små idylliske og ufremkommelig flodarme og
sidekanaler, hvor man som her kan vadefiske med flyeringen på slæb –
og på den måde komme frem til spots, der stort set aldrig fiskes
hverken fra land eller båd.

“…OG NÆRMEST
SIMULTANT MED
NEDSLAGET
UDLØSES EN
LYNSNAR HVIRVEL
PÅ OMKRING TO
METER I DIAMETER
– IDET NOGET
STORT TAGER
GUMMIDYRET…”

�
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den der kommer fotografisk und-
sætning, så jeg kan få et billede af
mit livs første spinnemalle, inden
den svømmer retur til det grum-
sede vand, hvor den kom fra.

AMBITIONEN er selvfølgelig en
endnu større fisk, men nu er vi da
godt i gang og har fået pejlet os
ind på hvordan det skal gøres.

Vores odds er dog desværre
ikke optimale lige nu. Oprindelig
havde vi timet vores ankomst, så
det under normale forhold sva-
rede til at ankomme lige efter le-
gen – hvilket præcist som der-
hjemme til geddepremieren – be-
tyder gang i den og masser af
hugvillige fisk. Men – sådan
skulle det ikke gå, for store regn-
skyl i bjergene havde med sit
kølige vand forsinket legen, som
nu netop skulle til at gå i gang. Og
legende fisk betyder ofte at de er
ekstremt svære at få til at hugge…

DAGEN EFTER befinder vi os i no-
get, der minder om en jungle ved

en lille flodarm. Langs bredden
ligger der en uigennemtrængelig
skov med slyngplanter, væltede
træer og 4-5 meter høje tykninger
af bambus. Igennem et vindue i
det grønne kan vi ane floden, der
risler gennem nogle små stryg ned
i de mest idylliske lavvandede
pools. Da vi kommer lidt tættere
på kan vi se nogle flotte karper

Spinnefiskeri efter maller kræver
stor koncentration, når der skal

rammes helt inde under de
udhængende grene. Her er det
Søren Beck der sender sin shad

ind mod brinken, hvor storfiskene
lurer.

Når der skal fiskes helt inde
under træerne tæt på brinken og

agnen skal hurtigt ned i det
strømmende vand – er det shads

med kileformet bug som disse
Herring Shads fra Savage Gear,
der skal til. Her er den monteret
med en Owner trekrog i 4 X wire
for at kunne klare mosten, hvis en

af de rigtig store fisk hugger.

Mega grubs med curlytail som
denne synker hurtigt – og er

derfor super til at få hurtigt ned
under grenene i strømmende

vand.

MALLER FRA FLYDERING
Hele Ebrofloden byder på mulig-
heder for at udfordre de store mal-
ler fra flyderingen – men det er
især de mindre tilløbende, af-
snørede eller øvre flodløb, som er
mest oplagte til dette fiskeri. På de
nedre dele af floden og de store re-
servoirer, kan vinden nemlig blive
så voldsom, at det kan blive svært –
eller meget anstrengende at fiske
fra flyderingen. Optimalt er det på
stræk med en svag strøm og godt
med læ, så vindpåvirkningen er
minimal. Det er også tit her man
finder de fleste fisk i en størrelse,
der er realistiske at lande fra en lille
flydering. Mallerne kan blive op til
100 kilo på de fleste stræk – men
selv med fisk i 10-20 kilos klassen
vil du være spændt godt for i din
flydering… Man kan flyve til Bar-
celona og købe fisketilladelser lo-
kalt i fiskebutikkerne – eksempel-
vis i Mequinenza – mallefiskernes
hovedstad, der ligger på grænsen
mellem Katalonien og Aragon.

�

MALLER

cruise dovent rundt på det lave
vand på udkig efter føde. En del af
fiskene er 8-12 kilo, men der er
også rigtig store fisk på opmod de
tyve kilo imellem. Pludselig ser vi
det vi ønsker – halen fra en fin
malle, der tailer mellem et par
halvvejs sunkne træer. Fisken, der
på en god dag måske er 20-30 kilo

– er helt klart i færd med at foura-
gere på bunden.

Jo længere nedstrøms vi be-
væger os for at finde et sted at gå i
land på den kommende drifttur,
desto dybere og mere indbydende
bliver pools. Fiskefeberen er på
kogepunktet, da vi endelig har
fået organiseret os, kæmpet os
gennem vildnisset – og står klar
med vores spinnestænger og fly-
deringe. Det er fristende med en
gang dappefiskeri efter karperne –
men for det første har vi ikke gre-
jet med – og for det andet, er det
mallerne vi er kommet efter.

Som sagt så gjort. Til at starte
med må vi trække flyderingene
gennem de lavvande stryg,men in-
den længe bliver der dybt nok til, at
vi kan begynde affiskningen. Det
ene lækre sving afløser det andet –
men uden den store aktivitet på
nær et par mindre fisk. På et tids-
punkt når jeg frem til set stort væl-
tet træ, hvor en lille bæk render i
floden på blot 70 centimeter vand.

MED ET PERFEKT KAST lander min
shad 20 centimeter fra stammen og
nærmest simultant med nedslaget
udløses en lynsnar hvirvel på om-
kring to meter i diameter – idet no-
get stort tager gummidyret. Jeg gør
modhug og når akkurat at mærke
noget af vægten fra fisken, der ef-
ter at have vist sin massive hale i
overfladen svømmer lynhurtigt
mod mig. Jeg hjuler som besat på
mit low-profile hjul, men når des-
værre ikke at få kontakt, inden li-
nen bliver slap. Satans…Det er al-
tid svært at bedømme et sådant
hug, men personligt vil jeg skyde
det til at have været en fisk i omeg-
nen af de 35-50 kilo. Jeg er grøn i
hovedet af bare ærgrelse, og det
bliver ikke mindre af vores viden
om de svære forhold lige nu. Men
bare rolig hr. malle – jeg vender
frygteligt tilbage.


