
PPPlatsen där denna osannolika dröm kan upplevas live är
i hjärtat av Thailand. I utkanten av Bankoks asfalts-
djungel finns ett av världens mest mystiska fiskefeno-
men, Bung Sam Lan.

Några minuter efter att flötet landat
i vattnet börjar det vandra. Ett par
snabba ryck följs av ett lyft,
varefter flötet försvinner under
ytan med ett störtdyk. Det är
tyngd bakom fisken och inte
överraskande piskar den ut mot
sjöns mitt, allt medan den klum-
pigt simmar längs med den hotande
raden av fiskeplattformar. 

Svettdrypande lyckas jag pressa upp fisken till den
närmaste plattformen, innan linans obarmhärtigt skavs
mot pelarna. Efter ett par minuter dragkamp ger jag slak

Vattnet kokar av gigantiska fiskar.
Överallt på ytan syns stora plask,

breda ryggar och slurpande
fiskgap. I varje realistisk sportfis-
kares hjärna skulle filmen brytas

just här, väckarklockan ringa,
sömnen gnuggas ur ögonen och
monsterfiskarna försvinna som

dagg i morgonsol...

Av:
Jens Bursell

lina till fisken, som lyckligtvis simmar ut i frivattnet.
Oavsett hur mycket kraft jag lägger, rubbar sig fisken
inte en tum uppåt. Vattnet är grumligt som en tjock sop-

pa och trots att fisken går ytligt, är det omöj-
ligt att se den. Efter ytterligare tio

minuters full press kommer fisken
till ytan och i håven – en fin
mekongmal på omkring 20
kilo. Jag törs knappt tänka på
hur hårt en fisk på 50-100 kilo

måste fajtas... 
Efter återutsättningen kikar jag

ned över raden av bungalows, där
mina kompisar Ronny de Groote, Arnout

Terlouw, Oliver Portrat, Jürgen Stegherr och Christian
Weckesser står. Fyra av fem har fisk på samtidigt! Och
så fortsätter det, non-stop action. 

På grillparty
hos veganmalar
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Skall
man fiska målinriktat

efter dessa kolossala fiskar,
heter recepten rismjölskulor i
storlek som en grapefrukt.



Då mekongmalen är algätare används grönt bröd som
agn. Fisken lockas till flöttacklet med hjälp av en klump
fuktade franskbrödsskorpor, som kläms fast på en spir-
alfeeder, en decimeter över kroken. När tacklet träffar
vattnet, friges skorporna gradvis och utgör ett perfekt
lockspår kring agnet – kanske en metod som kan vara
värd att pröva till vår multe här hemma?

Tre sötvattensarter över 100 kilo!
Trots att Bung Sam Lin inte är mycket större än
Antorpasjön i Halland, finns där tonvis med fisk. Plat-
sen är på många sätt unik, och är troligtvis den enda sjö
i världen som innehåller tre olika sötvattensarter som
når vikter över 100 kilo. Den ena är en mekongmal
(Pangasianodon gigas), som namnet antyder härstam-
mar den  ursprungligen från Mekongs flodsystem. Även
om de flesta malar i sjön väger 10-15 kilo, har man
observerat enstaka exemplar på över 100 kilo – den
största på cirka 160 kilo.

Den andra arten är thaikarpen, pla-
kaho, som också kallas siameese
giant carp (Catlocarpio sia-
mensis). Den kan väga ända
upp till 200 kilo. Den största
sportfiskefångade thaikarpen
vägde inte mindre än 120 kilo
och fångades av den lokale experten
Lung Dam. Det finns dock ännu större. Den
största fisken som observerats är ett gyllene monster
på runt 160-180 kilo. Här talar vi fjäll i storlek med
tefat. De flesta plakaho i sjön är dock i storleksordning
20-30 kilo.

Den sista av sjöns tre gigantiska arter är Arapaima, som
ursprungligen härstammar från Amazonas, men har bli-
vit utplanterad i en del sydostasiatiska vatten. Bung Sam
Lan har ett litet bestånd, där samtliga fiskar väger över
100 kilo, den största uppskattas till tre meter och

omkring 200 kilo.

Kulturchock
Då solen går ner är jag totalt
mörbultad. Termometern har
fallit till svalare temperatur,

cirka 30°C. Mättad av intryck
beslutar jag mig för att ta en paus

i fisket och går en tur längs sjön, i sär-
klass en av de märkligaste upplevelser i fiske-

världen jag någonsin haft. Hela vägen runt sjön, finns
pelarbroar och bungalows med palmbladstak. Cikadorna
tickar pulserande och överallt syns små lampor, olje-
fatsljus, och eldar där lokalbefolkningen har igång i ett

enda stort grillparty. Var tionde meter ligger ett
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Plat-
sen där denna osannolika
dröm kan upplevas live är i

hjärtat av Thailand.

Thaikarpen, plakaho, som också kallas siameese
giant carp kan väga ända upp till 200 kilo! Detta
exemplar ligger på ca 120 kilo.



spö, och parallellt
med stranden ett
femtiotal meter ut
flyter en oändlig pär-
la av rubinröda
lysflöten. 

En del människor
fajtar fisk och ofta
hörs det härli-
ga ljudet av
knarrar
som skri-
ker för
fullt. Folk är
mycket vänliga
och från alla hörn
av sjön kan man
höra gitarrer och
bergsprängare.
Sjön surrar av liv
och luktar lång
väg av den asiati-
ska fiskekulturen. 
Även om det är
ljusår till suset
från vildmarken,
har platsen sin
egen personliga
charm.

Plakaho
Efter nån timme
är jag tillbaka i
min bungalow,
som står på pela-
re i sjön. Resten
av turen har jag
vigt åt att försö-
ka fånga en thai-
karp. Skall man
fiska målinrik-

tat efter dessa kolossala fiskar, heter recepten ris-
mjölskulor i storlek som en grapefrukt.

Fisken fångas normalt tätt intill pelarna och det mesta
av mitt fiske under veckan koncentreras därför hit,
antingen genom att fiska agnet på botten eller hängande
i frivattnet. Flera gånger ser vi stora thaikarpar på ytan,

och en dag ser vi en mega-fjäll-
karp på över 100 kilo

som vältrar sig i
ytan mitt på
sjön. 
Med normala

metoder skulle
det vara omöjligt att

kasta ut de stora agnen,
de skulle spricka i nedslaget, men

jag har fått lånat en radiostyrd båt som kör ut betena... 
Problemen med långdistansfisket visar sig dessvärre

snabbt. Det är alltför mycket ”småfisk” som äter upp
betena på rekordtid. Trots en ihärdig insats blir den ingen
thaikarp.

Arapaima alarm
Under veckan har vi sett flera arapaimor, i stort sett ute-
slutande i området mellan Arnout’s och Oliver’s platt-
form. Vi prövar därför lyckan med ett par agnfiskar. Oli-
ver försöker sig på stor agnfisk, medan Arnout lyssnar
till de lokala experterna och använder en fem centime-
ter lång agnfisk monterad på en 2/0 enkelkrok precis
under ytan.

Det blir en munter afton och efter ett par fina timmar
i sällskap med Arnout, Ronny, lite thaiöl och stekta
räkor i chili går jag till sängs. Den beckmörka natten
stinker av fisk. Upprepade gånger hörs en arapaima sti-
ga till småfisken i ytan intill Arnouts spö. I tropiknattens
stillhet låter arapaimans sug skrämmande, närmast som
en gigantisk sjöhäst som frustar med ett djupt gurglan-
de i ytan. 

Just som jag håller på att glida in i tung sömn, väcks
jag av ett fräsande ljud från Arnout´s knarr. Sekunden
därefter grips spöt medan  han med en volym och deci-

Trots
att Bung Sam Lin inte är

mycket större än Antorpa sjön
i Halland, finns där tonvis med

fisk.

För att få ut de jättelika betena använder sig artikelförfattaren
av en radiostyrd båt, designad av läderlappen.
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bel som en brunstig elefant kränger sina lungor ur hal-
sen med ordet ARAPAIMAAAAAAAA.
Med bankande hjärta griper jag mitt XXXL-mal-
nät och störtar över till Arnout. Stirrande står
vi och betraktar den sorgliga synen av
linan, som kör med full speed under ett
krysstag i bron. På ytan syns ett brett
stråk av bubblor, virvlar och bak-
ström, där fisken som ett expresståg
har fräst fram över den muddrade bott-
nen! För att undvika att linan knäcks
som sytråd mot pelarna, ger vi löslina. På
andra sidan bron fiskar Ronny upp linan, och
med darrande händer klipper Arnout av linan, för
att binda ihop den igen – på andra sidan bron...

Fumlande fingrar och en knut
Arnout skakar i hela kroppen när han desperat försöker
foga samman linan med en blodknut. När han skall
sticka den sista linänden genom öglan, börjar Ronny
skrika som en besatt. Fisken har börjat röra sig och linan
stramas gradvis upp mer och mer. Det famlas febrilt, och

i sista stund får Arnout avslutat knuten. Ett ögonblick
senare är linan helt stram.

Arapaiman rusar nu fram längs bron och i
hälarna på fisken jagar tre fiskare.

Plötsligt stannar den. Jag överväger
just att sänka håven, då den enor-
ma fisken hoppar rakt upp ur
vattnet så kaskader med vatten
slår in över oss. Totalt lamslag-
na över fiskens våldsamhet,

känns det närmast som ett obe-
gripligt antiklimax då den omedel-

bart efter språnget ligger fullständigt
lugn i vattnet. Det är nu eller aldrig! På en

sekund beslutar vi oss för att chansa på ett landnings-
försök. Håven är så stor att jag kan stå upprätt i den, och
det vållar därför inga problem att försiktigt pressa den
över ett två meter långt monster. I den stund jag lyfter
ramen och håven sluter sig säkert om fisken, går det en
lättnadens suck genom alla. 

Lyckliga nyper vi oss själva i armarna och kikar ner
i håven, där en värdig representant för världens största
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I utkanten av Bankoks asfaltsdjungel finns ett av världens
mest mystiska fiskefenomen, Bung Sam Lan.

Även
om de flesta malar

i sjön väger 10-15 kilo,
har man observerat

enstaka exemplar på
över 100 kilo



Arapaima en av
sjöns tre gigantis-
ka arter. Den här-
stammar ursprung-
ligen från Amazo-
nas, men har blivit
utplanterad i en
del sydostasiatiska
vatten. Bung Sam
Lan har ett litet
bestånd, där samt-
liga fiskar väger
över 100 kilo.

Vågar du åka hit?
Är du intresserad av att besöka Bung Sam Lan är
du välkommen att kontakta Jens Bursell på
jjbursell@wanadoo.dk 

Söker du efter arrangerade turer, kontakta då
Jean Francois Helias info@fishingasia.com som
också arrangerar djungelturer efter bl a giant
snakehead.
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fjälliga sötvattensart avmätt betraktar oss med sina
iskalla predatorögon. Fisken har en enorm bredsida
och i pannlampans sken uppskattar vi att den väger
mellan 80-100 kilo. Vart enda ett av de jättestora sil-
verfjällen omges av en vacker röd kant. Detta är utan
tvivel en av de flottaste fiskar jag någonsin sett. Vad
säger man...

En märklig fiskesjö
Bung Sam Lan är uppdelad i två halvor. Den ena fun-
gerar som ett helt vanligt dagskortvatten, där man kan
dyka upp oanmäld för att fiska. I den andra delen gäl-
ler en lyxigare variant, med förbokat fiske och egen
bungalow.

Agn, krokar mm kan köpas vid vattnet. Mat av pri-
ma kvalitet och till låg kostnad köps på plats. Lokal-
befolkningen rullar runt små vagnar, varifrån man kan
köpa varm mat utan att lämna sina spön. 

Det är obligatoriskt catch and release – ett mycket
sällsynt fenomen i Asien. Sjön anlades för 15 år sedan
och all fisk är inplanterad.
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