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THOMAS PETERSEN har altid haft
en hang til fisk – store fisk. Til at
begynde med var det grove gedder
og storkarper der lokkede, men
efterhånden som årene gik, kunne
det kun gå en vej – større, vildere,
tungere og hurtigere...

– MIN FØRSTE MARLIN i år fra det
gode skib Amelia, glemmer jeg
aldrig, fortæller Thomas: – Jeg
står i mine egne tanker og styrer

båden, da hugget kommer fuld-
stændig ud af det blå. Smældet fra
klemmen og den højfrekvente
metalliske lyd fra Tiagra’ens glo-
hede knarre, er ikke til at tage fejl

Den atlantiske øgruppe Kap Verde byder på et
hektisk fiskeri efter blue marlin i sværvægtsklassen.
Danske Thomas Petersen har sammen med en af
verdens skrappeste big-game skippere – Zak Conde
– anskaffet sig en båd, kastet sig ud i fiskeeventyret
og realiseret det vi alle drømmer om.
Af Jens Bursell

Trolling med sprutter som denne,
er en af de mest brugte fiske-

metoder til blue marlin på
Kap Verde. Men er du til bait

& switch er der også mulighed
for det.
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af. En stor fisk har taget min
Molecraft gummisprutte helt
oppe i overfladen. På et splitse-
kund er jeg nede ved stangen, og
sekunder efter går fisken fuld-
stændig fri af vandet, som det så
ofte sker, når en marlin hugger på
kort line. Linen sprøjter af hjulet,
mens fisken danser på halen og
tonser gennem overfladen som et
eksprestog på afveje. Efter lidt tid
får jeg kontrol over tingene og
kommer ned i stolen, hvor jeg
under lidt mere kontrollerede for-
hold får fightet fisken. Tyve mi-
nutter – og adskillige ekstranumre

i luftballetten senere, er mine
arme næsten som spaghetti, da jeg
omsider kan beundre en fantastisk
blue marlin på 500 lbs langs båd-
siden. 

– DET MEST SPÆNDENDE marlinfi-
skeri, er i mine øjne »bait & swi-
tch«, fortsætter han. – Teknikken
går ud på, at man teaser fisken ind
til båden med fx sprutter uden
kroge. Fisken er totalt tændt, og
når man hiver teaseren ud af van-
det, er det som at tage et stykke
slik fra et lille barn – den bliver
fuldstændig rødglødende. Med
den aggressive marlin helt inde i
kølvandet, serverer man med
stand-up grejet i hånden en natur-
lig agn – direkte for snuden af fi-

sken, så den skøjter rundt i over-
fladen. I det samme fisken tager,
får den ti-tyve sekunders friline,
hvorefter bremsen køres op i
strike-position. Og så starter ra-
ketten ellers... Det er simpelthen
for vildt at se fisken, mærke den
brutale modstand på kort line og
derefter se en kæmpe marlin flyve
ud af vandet.  

MARLINFISKERIET ved Kap Verde
er uden diskussion i verdens-
klasse, og det er ikke en tilfældig-
hed, at den største atlantiske blue
marlin i mange år er taget her. Fi-
sken vejede fantastiske 1248
pund! Inden Amelia’s besætning
kom derned i april, var der en båd
der havde 32 marlinhug på en dag.

Endnu en blue marlin nærmer sig
den danske big-game båd Amelia

– og gør et sidste forsøg på et
udløb.

Blue marlin er der masser af på Cape Verde.
I 2007 blev der på 14 ugers fiskeri landet 
154 blue marlin fra Thomas Petersen’s 
Amelia – en fangststatistik, der er i 
verdensklasse. 

– Den bedste dag, vi har haft på
Amelia, havde vi 20 hug, beretter
Thomas. – På de første 34 fiske-
dage vi havde efter, at båden var
rigget op, landede vi 100 blue
marlin op til cirka 950-1000 pund.
Så hektisk et fiskeri skal du lede
længe efter – uanset hvor i verden
du måtte tage hen. Normalt vil
man være mere end glad, hvis
man får et par marlin på en hel
uges fiskeri! Det kan derfor ikke
undre, at fiskeriet ved Kap Verde
har været et af de hotteste emner i
den internationale big-game fi-
skepresse anno 2007.

Fiskeriet er især baseret på blue
marlin i rå mængder, men der er

Også de lokale lever af fiskeri –
her en lille armada af tunbåde.

➛
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også white marlin og sailfish i 30-
50 kilos klassen. Desuden er der
short- og longbilled spearfish – et
par knapt så velkendte marlinar-
ter, som normalt ligger på 20-40
kilo.

– YELLOWFIN TUN er der en god be-
stand af – og de er store. Selv un-
der marlinfiskeriet er de en almin-
delig bifangst. En af mine bedste
fisk fik jeg på samme tur i år, for-
tæller Thomas med et drømmende
blik i øjnene:

– Vejret er super, og vi er på vej
ud i et område, hvor de lokale tun-
fiskere ligger og fisker tun med
håndline og levende sardiner som
agn. Højt oppe fra flybridgen
hører jeg pludselig smældet fra
den ene af udløserklemmerne, og
i det næste sekund udløser de to
andre klemmer også.

Med et tigerspring forlader jeg
styrepulten og kaster mig over
den ene af stængerne. Linen pi-
sker af hjulet, idet fisken med en
voldsom kraft tonser i dybet. Ud-
løbet bliver bare ved og ved, som
om intet kan stoppe den. Efter et
par minutter og endnu et par mas-
sive udløb, får jeg kontrol over fi-
sken, der med solid tyngde begyn-
der at køre rundt i store cirkler –
dybt nede under båden. 25 minut-
ter og to meget lange arme senere,
kan Zak gaffe en fantastisk yel-
lowfin på 92 kilo. 

Da vi fisker med slækline bag
udløserklemmen – en teknik man
især anvender til marlin, kroger vi
kun den ene tun ordentligt. Fisker
man målrettet efter tun, som kan
være ekstremt sky, skal den fiskes
på helt stram line, så den kroges i
samme sekund krogspidsen ram-
mer munden. På denne måde kro-
ger man ni ud af ti fisk.

Indtil videre har vi ikke fisket
målrettet efter tun, men vi har alt
grejet til et topeffektivt agnfiskeri,
hvor vi kan chumme fiskene op til
båden med et lokkende duftspor
af makrelstykker og sardeller.
Problemet er blot, at der har været
så meget gang i marlinfiskeriet, at
det er svært at få tid til noget an-
det...Men – til næste år regner vi
med at give de gulfinnede et se-
riøst skud for boven. At stå og
freeline en agn ud i duftsporet, og
mærke det ekstremt hårde og kon-
tante hug, når en yellowfin tager

agnen og stikker i dybet med
ustoppelig kraft – er en rystende
oplevelse. Jeg har prøvet det flere
gange på Ascension Island, og det
skal ikke blive sidste gang. 

– MARLIN fighter helt anderledes
end tun. Hvor tunen tager vilde og
dybe udløb, der vil kunne tage
pusten fra selv den mest vel-
trænede atlet, så er en marlin fight
hektisk på en helt anden måde.
Her er der normalt tale om hektisk
luftakrobatik samt hurtige lange
udløb i den øverste del af vandsøj-
len, hvor den eneste måde at
undgå en tømt spole, kan være at
følge efter fisken. Eller sagt på en
anden måde – fordi fisken holder
sig i overfladen, kan man følge ef-
ter fisken og på den måde bruge

Der skal topkvalitetshjul til at
klare det hårde slid fra havets
hurtigt svømmende kæmper – 
her er det Shimanos Tiagrahjul, 
der er i aktion.

Et syn som dette er hverdagskost
ved Kap Verde. Men at få det i

kassen er en helt anden historie.

➛
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bådens kræfter til at hjælpe med at
fighte den. det kan man ikke med
tun – så skal man i hvert fald have
en ubåd... 

Det som er ekstremt fascine-
rende ved marlinfiskeri er ikke
blot hele hugget og fighten, men
også hele det nervepirrende sce-
neri ved overfladen, inden fisken
tager agnen. Hvor en tun ofte ta-
ger klokkerent, så er en marlin
meget mere tøvende. Ofte pisker
den rundt lige bag båden med næb
og ryg i overfladen og tjatter til
flere af agnene, inden den til sidst
hugger reelt. Tit går flere af udlø-
serklemmerne, inden fisken kro-
ges og linen pisker nådesløst af
hjulet, mens man febrilsk prøver
at få fat i stangen uden at blive
flået overbord. Men selv når man
tror man har den, sker det ofte, at
linen pludselig bliver slap efter 30
meters udløb, fordi krogen ikke
sidder ordentligt og linen blot er
viklet et par gange rundt om næb-
bet. Men – når de er aggressive
nok, hugger de i stedet på en af de
andre agn. Andre gange kan man

tease dem ind igen. Forestil dig at
stå bag stængerne – eller oppe på
broen og se så stor en fisk komme
op lige bag hækken – det er ikke
for folk med sarte nerver!!

Alt i alt fangede Klaus og jeg
på turen, som kun varede 7 dage
5 blue marlin, 4 store yellowfins
på 5 fiskedage. Adskillige fisk
blev mistet og på et tidspunkt
havde vi tre store tun på på en en
gang! De to af dem røg af og vi
fik den tredie – et muskelbundt
på 92 kilo.

DET ER VOLDSOMME KRÆFTER der
er på spil, når man fighter en stor
marlin. – En af de ting, jeg husker
klarest var i starten af en fight på
en tur med Bjarne Nielsen og
Jesper Petersen, forklarer Tho-
mas. – Under dørgefiskeri kroger

Bjarne en marlin og sætter sig til
at udkæmpe den i fightstolen.
Men idet vi ruller de andre stæn-
ger ind, følger en stor marlin en af
agnene helt ind til båden. Kun 10
meter fra hækken tager den agnen
og vender rundt, men fordi brem-
sen er stram og det kraftige 600
lbs forfang er næsten stumt,
sprænger crimpen til forfanget. Et
splitsekund senere pisker den
kæmpestore hægte tilbage gen-
nem luften – lige mellem Bjarne
og jeg. Umiddelbart bag os står en
stang, der knækker midt over med
et smæld så højt som et pi-
stolskud. Hvis den hægte havde
ramt en af os i panden, havde det
helt sikkert været game over... 

– AFTEN OG NAT fiskeri vi ofte efter
hajer og store amberjacks. På haj-
fronten er det især tigerhajer på
250-600 kilo, nursesharks og for-
skellige typer af revhajer. Fiske-
riet er klassisk hajfiskeri med bal-
loner eller bundtakel og rubby-
dubby på 30-50 meter vand – ofte
ud for havnen eller ved Skt. Ni-

Amelia på vej mod nye big-game
horisonter. I august 2008 vil

Thomas Petersen tage en større
offshore ekspedition med et

moderskib og to andre både, og
du vil selvfølgelig kunne læse om

turen i Fisk & Fri 

RIMELIG RUTINEREDE

Mandskabet på Amelia – Zak
Gonde og Marty Bates – er ikke
blot 2 x hvem som helst. De to her-
rer befinder sig i verdenseliten, når
det drejer sig om marlinfiskeri.
Gennem deres karriere har de to
erfarne big-game fiskere været
med til at fange og lande over 2000
marlin. 

colau. Præcis på samme spot er
formegentlig et af de bedste steder
til amberjacks med fisk helt oppe i
verdensrekordklassen. For nylig
havde et hold spaniolere og portu-
gisere et helt forrygende fiskeri,
hvor de fik fisk helt op til 68 kilo.
Teknikken var speedjigging, der
går ud spinne speedjigs – en lang,
smal og relativt flad pirk med assi-
stkroge – med ekspresfart op
igennem vandet. Forestil dig
hvordan det føles, når en fisk, der
er lige så stærk som en GT’er,

Kap Verde byder på meget andet
end big-game fiskeri i verdens-

klasse, og man kan snildt bruge et
par dage på at hænge ud og

indsnuse stemningen.

RIMELIG RUTINEREDE

➛
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klapper kæberne sammen om
speedjiggen, mens du står med
stangen i hånden! Mere spæn-
dende kan det næsten ikke blive.
Dette fiskeri kræver store solide
high-end fastspolehjul som fx
Shimano Stella og Daiwa Saltiga
– samt specialbyggede stænger,
der kan klare mosten. Læs mere i
Fisk & Fri 10/2006.

KAP VERDE kom for alvor på big-
game verdenskortet fra slutfir-
serne og op gennem halvfem-
serne, hvor amerikaneren Stuart
Campell, havde stor succes i om-
rådet med bl.a. adskillige light-
line verdensrekorder på blue mar-
lin. I slutningen af firserne flyt-
tede danskeren Morten Vincent
til en af de sydlige øer i øgruppen,
hvor han gjorde opsigtsvækkende
fangster af store kobberhajer fra
land – en sensationel fangst, der
prydede forsiden af Fisk & Fri i
starten af halvfemserne. Og med
spændende marlin og big-game
artikler i Fisk & Fri fra bl.a. Jens
Ploug Hansen, gik der ikke
længe, inden øerne med det fanta-
stiske fiskeri var kendt af de fleste
med interesse for tropesol, tungt
grej og svedige fights. Men den-
gang var det både dyrt og be-
sværligt at komme ud til øerne. I
dag, hvor øerne er blevet et popu-
lært turistmål, er der mange flyv-
ninger direkte fra Europa. I
højsæsonen, der strækker sig fra
primo oktober til midten af april,
kan man bl.a. flyve med Startour.

– IDEEN til selv at starte en big
game båd op er en gammel dren-
gedrøm, indrømmer Thomas. –
Jeg har altid været bidt af en gal
lystfisker, og lige siden jeg fik
mine første erfaringer med havets
kæmpestore blåfinnede tun på
Azoerne i 1996 sammen med bl.a.
Flemming Madsen, Steen Peter-
sen, Flemming Snowman og Jør-
gen Volner, har jeg været solgt. Fi-
skeriet var eminent og vi fik
blåfinnede tun helt op 375 kilo.
Siden da har jeg for alvor drømt
om at få min egen båd – og drive
en guidevirksomhed, hvor bl.a.
danske lystfiskere kunne få del i
de samme spændende fiskeople-
velser, som har betydet så meget
for mig.

Som årene er gået har jeg haft
flere ture til Azoerne og toppet op
med uforglemmelige oplevelser
ved Ascencion Island, Ghana, Ke-
nya, Panama – og de sidste par år
så også Kap Verde.

tidligere har arbejdet for den
kendte tyske big-game fisker Die-
ter Hasselhost, havde besluttet sig
for at bosætte sig på Kap Verde.
Og så var der ikke langt fra ide til
handling. 

Men at få båden til Kap Verde
var ikke let. Den blev købt i Texas,
skilt ad og kørt på en blokvogn til
Florida, hvorfra den skulle have
været sejlet med et transportskib
til Senegal. Men desværre blev
transportbåden skadet. Og her
stod vi så med et gigantisk tids-
pres og en båd ,der var over 4000
kilometer fra Kap Verde. Men
med hjælp fra min gode ven – big-
game entusiasten Søren Pølse-
mand Jensen, fik vi dog til sidst
båden til Canarie Øerne med et
hollandsk fragtskib, der var speci-
albygget til at transportere både.
Så det var med et lettelsens suk, at
Zak – efter at have samlet en båd,
der var splittet i atomer, kunne
sejle båden fra Canarieøerne til
Kap Verde – 14 dage inden de før-
ste kunder skulle fiske. Men – på

KAP VERDE

trods af alle genvordighederne har
det været det hele værd.

SÆSONEN 2007 har været helt for-
rygende. Vi endte med at have 14
ugers fiskeri og fik intet mindre
end 154 blue marlin – en fangst-
statistik, der er helt oppe at ringe i
absolut verdensklasse. Fiskeriet
har faktisk været så godt, at vi til
næste år kun har to uger ledige i
september, slutter den forvent-
ningsfulde big-game fisker, der,
når du læser dette, sikkert befin-
der sig i fightstolen på sit elskede
skib. 

Thomas Petersen med en
fantastisk Yellowfin Tun fra

Cape Verde, juli 2007.

Aften og nat er der muligheder
for at fantastisk haffiskeri – her
Thomas med en flot nurseshark,

der måtte bide i stålet.

Jesper Petersen og skibsdrengen
Marty Bates med en fantastisk
Amberjack i den helt grove 
kaliber. 

PRAKTISK INFO

Vil du selv opleve det fantastiske
marlinfiskeri på Cape Verde kan
du kontakte Get Away Tours på
www.getawaytours.dk. Båden,
som er en 36 fods Bertram ved
navn Amelia er udstyret med top-
moderne udstyr i 20-130 lbs klas-
sen, så der er mulighed for alle ty-
per af fiskeri. Prisen for 6 dages fi-
skeri og forplejning ombord er ca.
10.000 kr. pr mand, hvis man er 4
fiskere. Med hensyn til indkvarte-
ring anbefaler vi ikke at booke no-
get hjemme fra. Fiskeriet kan nem-
lig variere mellem øerne, så det
kan være optimalt at bo to dage på
et sted og herefter 3 dage på en an-
den ø – alt efter forholdene. Prisen
for hotel er ca. 35 euro pr mand pr
døgn. Fly priserne kan variere fra
6000-10.000 kr. efter årstiden. 

PRAKTISK INFO
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– ZAK GONDE, der er medejer og
skipper på båden, mødte jeg alle-
rede første gang på Azoerne. Si-
den har vi fisket overalt i verden
sammen, inden vi til sidst blev
partnere på Kap Verde. Zak – der


