”More brake, more brake, more brake.......” skeppare Lucho
vrålar till mig på sin knackig engelska, samtidigt som linan
formligen sprutar av min kaffekvarn till haspelrulle.
Ögonblicket innan, studsade den stora DrumBell poppern på
vattenytan, till synes oattraktiv på dessa stora vattenvidder.
Men så plötsligt uppenbarar sig en stor skepnad bakom betet.
Innan jag hinner tänka vidare, tar fisken poppern i en kaskad
av vatten, och jag har fast fisk.
Efter ett antal sanslösa rusningar, trots att jag dragit åt
bromsen så mycket jag vågar, börjar fisken mattas av den
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Panama - ett fiskeparadis på jorden

Magnus, Olof, Håkan, Jonas, Erik ”den galne norrmannen” och
jag själv har färdats lång väg för att komma till detta fiskeparadis i mellanamerika.

kraftiga pressen. Även jag själv känner av fighten i den trettio
gradiga värmen.
Upp till båtsidan kommer så äntligen min fisk. Det visar sig
vare en Roosterfish, oerhört vacker och lätt att känna igen tack
vare sin karakteristiska ryggfena. Den finns bara att fånga här i
Stilla havet från Mexico i norr, ner till änden på sydamerika, så
jag sprudlar av lycka efter att ha fångat en av många rariteter
här i Panama. Det här får firas med en lokal öl av märket Atlas.
Fisken väger runt 15 kilo, och får snabbt friheten åter efter
fotografering.
Det blev nog ytterligare ett par Atlas senare på kvällen.............

Vår bas under vår fiskevecka är ”the Barge” som är en flytande
bostadspråm på knappt 25 meters längd. Här serveras det
frukost tidigt på morgonen innan solen gått upp. Sedan går vi
ut på fiske med de tre grymma 27 fots ocean-master båtarna.
På varje båt är vi två fiskare, en skeppare och hans
medhjälpare, så vi har gott om plats.
I skymningen efter avslutat fiske är vi tillbaka på ”the Barge”,
som under vårt fiskepass lättat ankar för att bege sig till en ny

Färden gick från Köpenhamn till Madrid, från Madrid till
San José i Costa Rica. Från Costa Rica till Panama City.
Sedan inrikesflyg från Panama City till den, av värme ”heta”
staden David. Där blev vi hämtade med båt uppe i floden av
våra fiskeguider. Sedan bar det av rätt ut i Stilla havet och det
hägrande fiskeäventyret. Och vilket äventyr det blev!

Fisket under våra 6 dagar är enormt variationsrikt. Vi kastar
efter dorado (guldmakrill) ute på frivattnet så fort vi träffar på
någon flytande trädstam eller lastpall. Runt dessa flytande
föremål samlas mängder av mindre fisk, som jagas av större
fiskar, som i sin tur jagas av större fiskar, som jagas.....
Det är enormt spännande att i det klara vattnet se stim av stor
dorado cirkla runt dessa föremål. När vi får dom att hugga,
börjar dom hoppa, och hoppa, och hoppa...., som merparten
av alla andra fiskar i dessa varma vatten gör.
Vid kastfiske över grund, och intill brott och skär, fångar vi
mullet snappers, olika jacks, rooster fish samt cubera
snappers. Cuberan som ser ut som en rödfärgad berggylta
med riktigt elaka tänder. Vi fångar flera i vikter runt 20 kilo.

stategisk vik ute bland öarna. Allt detta för att vi skall vara så
nära fiskeplatserna som möjligt följande dag. Detta suveräna
upplägg ger oss maximalt med fisketid, hela tiden.
Ombord på ”the Barge” blir vi serverade fantastiska middagar
bestående av egenfångad fisk. Efter ett par sängfösare i baren
ute på akterdäck, somnar vi sött i våra AC-kylda hytter.
Några kvällar passar vi även på att fiska från baren.
I lampornas sken ser vi mängder av spännande fiskar, och
fångar flera av dom. Vi får ladyfish, jacks och några andra
konstiga arter. Vi får även flera needlefish, som exakt ser ut
som vår näbbgädda, fast i vikter upp mot 6 kilo!

Flera gånger ser vi när sailfishen följer efter betet i ytan och
hugger. När dom väl krokats bjuder dom på en serie av
rusningar och jättehopp. Varje fiskedag fångar vi flera sailfish i
vikter mellan 50 och 70 kilo. Flera av dom tar vi på riktigt lätta

Ute på frivattnet trollar vi mestadels med agn efter sailfish,
tonfisk och havets gigant – black och blue marlin.
Vi använder levande bonito i vikter upp till 3 kilo som agn!

Vid bottenfiske med agn nappar också mullet- och cubera
snappers. Dom kämpar grymt bra trots att vi tar dom på
kraftiga utrustningar. Håkan får även en liten revhaj, och sista
dagen en fin amberjack på 16 kilo.

Olof och Jonas står för bedriften att ta var sin sailfish på fluga.
Håkan och Magnus tappar var sin sailfish på popperfiske.
Emellanåt bjuds det på mer fiskeaction än vi kanske bett om,
men vi bara njuter.

utrustningar. Magnus fångar en av dom på frilina, liten
betesfisk på kroken som fiskas alldeles bakom den stoppade
båten, ett så kallat ”backdrop”. Han krokar sailfishen på sin
ambassadeur 7000 och sitt lätta steve-starling spö som han
normalt använder till pillefiske efter plattfisk och makrill.
Tänk att en slirbroms kan låta så underbart........

Jag har med flit utelämnat mycket av våra upplevelser i denna
korta berättelse, men om ni kommer på klubbaftonen i vår,

Varje dag ser vi mängder av hoppande delfiner intill båten,
valar och stora havssköldpaddor samt Håkans absoluta favorit
- havsorm.
Naturen är helt enorm, med palmer på paradisstränder,
skinande sol, +30 grader i skuggan och hela tiden, ett blankt
hav.

Med varma fiskehälsningar
Micael

Med några trasiga spön, minst en lätt krashad haspelrulle, sol
på näsan och en för en kort tid, saknad resväska innehållande
bland annat söndertuggade poppers, anländer vi så till Sverige
i mitten av januari, trötta men lyckliga.
Mina fiskekamraters resväskor anländer som sig bör, även om
innehållet är detsamma.

lovar jag att berätta den långa versionen. Ni får då även se
bilder från vår resa.

