
Fiske i Spania etter kjempemaller, men noe ekstra uønsket spenning!! 
 

Reisen til Spania i Juni 2009  startet flere måneder før, for å kartlegge reisen og plassen som er best å fiske på denne 
tiden av året. 

A fiske maller og annet snadder som elven Ebro har å by på er fascinerende!! 
Elven er lang og strekker seg på tvers av Nord-Spania sør for Barcelona. Plassen heter Caspe. 

 
Vi var en gjeng på 6 stykker som som fisket i sammen. Noen fra England,Tyskland og meg selv fra Norge. 

Det gikk ikke mange minuttene før vi hadde funnet tonen. Språket gikk på Engelsk, No Problem, fiskespråket blant 
fiskere…går fint enten det er på spansk,tysk What ever.. ☺ 

DAG 1! 
Første dagen vi skulle fiske fikk vi beskjed om at vi måtte smøre oss med superduper myggspray, for her er det killer 

mygg!!! 
Vi ankom ca kl 0630 om morgenen, i grålysningen, Fiske gaiden hentet oss og tok oss til båtplassen. 

Jeg tenkte jeg skulle smøre meg når vi kom ned til båten som skulle frakte oss opp til fiske plassen….SMULE 
IVRIG!!!! BIG mistake!!, det var MINST en million svære hissige mygg på alle plasser som var bare, og ellers alle 

andre tenkelige og utenkelige plasser, Det var bare hå hive fra seg alt å angripe myggsprayen og helst tømme hele flaska 
over hode. 

 
Jaja, etter myggspray badet gikk alt så mye bedre☺ 

 
Vi hamstret agn (blekksprut og Pellets) og tok av gårde oppover elven. 

(kasse med pils og isbiter sto allerede framme i baugen på båten, ikke feil nei) 
FOR en fantastisk urørt natur. Ikke akkurat Spania, slik jeg er vant å se det (SYDEN liksom). 

 
Da vi kom frem til en åpning i buskene, kjørte vi båten rett opp i mudderet og bant bare båten på plassen. 

 
Vi fant frem fiskeutstyret som Fiske gaiden hadde med seg og, han agnet alle 6 stengene for utkjøring av krokene!! 

JA HAN brukte båten for å legge ut krokene (ca 100 til 150 meter ute i elva), et sant sansurium, men merkelig nok gikk 
det bra. 

Vi satt opp skyggetelt, her er det varmt når solen kommer frem (ja ja, ikke akkurat kaldt før solen kom frem heller 
da).Vi tømte et par spraybokser med myggspray på busker og trær, før vi satte opp teltet. 

 
Fiske fungerer slik at vi fisker på tur, jeg var den heldige som skulle begynne!!! 

 
Sat å kikket på stengene… 6 stykker… det gikk ikke lenge før det skjedde noe. 

Jeg hoppet opp og tok tak i stangen og rykket til, og begynte å hale inn. Det nappet bra, men jeg så bort på gaiden, som 
rynket på nesen og sa….minifish! mini mini, den var 15 kg, fine synes nå jeg da.-) 

 
 

Resten av dagen fikk vi egentlig……0….. men en del napp, god mat og    PILS, så jeg var fornøyd. 
 

Dag 2! 
 

Som første dag, bånn gass! 
Vi kom fort på plass, men litt lengre nede i elva i dag. 

Samme prosedyrer  agn, ting å tang, like optimist! 
 

Det var en kar fra Tyskland som skulle starte i dag og det gikk ikke lenge før det nappet i den midterste stanga, og han 
føk opp og drog til.. 

Jeg så med en gang at DETTE måtte være helst tip tip tip oldefaren som hang på i andre enden!!! 
 

Etter ca 20 min, kom det en liten fisk på ca 60 KILO seilende inn!!!! Fiske gaiden sa Okey fish! 
Trodde egentlig det hadde rablet for karen, solstikk kanskje!. 

Vi fikk en del mindre ”småfisk” de neste timene fra 20 til 40kg, så ble det min tur igjen☺ 
 

Spent som bare F….. ventet jeg på at noe skulle skje… Plutselig nappet det til på den siste stangen, og denne gangen 
holdt hele stangen på å ta av, utover elva!!! 

Jeg kastet meg over Stangen, sklei bortover gjørma og rykket til!!!......... 
HEKKKAN sier det bare, føltes som om det var en båt i andre enden!! 

Den drog på maks av det bremsen kunne holde…. I 20 min… kjente at jeg hadde noe stort ja!! 
Etter flere utras opp mot 40 minutter kom fisken stadig nærmere. Gaiden sa bare…easy easy NICE fish…. 

FY F… FY F…..for et beist 82 kg, på nesten 3 meter☺  ☺ ☺ 
 



Etter at denne ble tatt kom de på løpende bånd 60kg 70 kg 80 kg 90 kg MANGE…. 
 

Fy flate for et eventyr… 
Helt på slutten av denne dagen var det min tur igjen, og da hadde det hvert stille en god stund. Nappet igjen på siste 

stangen og jeg dro til! 
Det nappet skikkelig bra,,, men liksom på en annen måte.. 

Etter ca 10 min fik jeg en ”liten” karpe på ca 17kg, monster etter min standard, et enormt massivt firkantet fiskestykke 
med munn og hale ☺ 

Dag 3! 
 

Slik fortsatte denne neste dag også., men ikke så store som dagen før. Men absolutt brukbare størrelser (ingen ting blir 
helt det samme når vi snakker om størrelser igjen, de var jo alle på 30 til 50 kg). 

 
 

For å gi noen råd om å reise til Spania å fiske. 
Reis på plasser som det er turisme og opplegg for dette fisket. 

I Caspe, er det mye ”banditter” og lite spanjoler som vi fikk oppleve midt på dagen dag 3, da vi ble brutalt ranet 
av ”Ikke lokale personer), og da ble fiske avbrutt for min del! 

 
 

Men FISKE,,,,FANTASTISK!!! 
Mvh 

Arild Tenmark 
 

 

 



 

 

 



 

 
82 kg elve malle  RÅTT !!! 


