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Hvordan kommer man på at rejse til det sydlige Afrika for at fiske efter tigerfisk? Ja en lettere 

gal mani med at få nye oplevelser med fluestangen er sikkert en del af det, og det hjælper 

heller ikke, at man stifter bekendtskab med de mange muligheder på TV, youtube osv. For mig 

starter eventyrene med en vag fornemmelse af noget, jeg godt kunne tænke mig. Kassen med 

vage fornemmelser er fyldt, og i sagens natur bliver de ikke alle til noget. Så researcher jeg på 

nettet, finder artikler, kort, beretninger m.v., og måske prøver jeg så at finde en arrangør eller 

en guide, som jeg kan kontakte og få prøvet levedygtigheden i projektet. 

Tourette Fishing er en sydafrikansk rejsearrangør med en række destinationer i det sydlige 

Afrika, så jeg fik information fra dem. På et tidspunkt skulle næste tur bestemmes, og da det så 

fornuftigt ud fra Tourette (trods navnet), så bestilte jeg hos dem. 9 dages fiskeri i Okavango 

deltaet i det nordlige Botswana og en helt ny oplevelse for mig. 

Nu kan tiden kun gå for langsom, og den fordrives bedst med skaffe det nødvendige grej og 

binde bunker af fluer – denne gang tre store æsker, for man ved jo ikke, hvad der fanger. Det 

skulle nu ikke blive det store problem med tigerfisk, for de tager det meste, hvis de er i det 

humør. Fluerne skal være belastede, 8-10 cm lange og med levende materialer. 

I starten af oktober 2016 var der afgang, først til Johannesborg i Sydafrika og derefter videre 

til Maun i Botswana – den mindste lufthavn, jeg nogensinde har set, og jeg har fløjet fra 

Aalborg, da der var en gate fra det, der bedst kunne betegnes som en forvokset skurvogn. I 

Maun stod chefguide Lionel Song for at hente mig i den kvælende hede, der for første gang 

gjorde det klart for mig, at vi var kommet til det varme kontinent. Køreturen nord på til 

lodgen startede efter vi havde provianteret drikkevarer og myggespray i det lokale 

supermarked – jeg betalte som altid med mit VISA kort, såmænd. 4 timer senere ankom vi 

sidst på eftermiddagen til den sidste del af strækningen, der foregik i båd.  

Jeg kom til at fiske sammen med Hagen Klein alle 9 dage, og jeg er vant til at blive sat sammen 

med fluefiskere, jeg ikke kender, og jeg har da mødt min del af ”personligheder” uden at det 

har ødelagt fisketurene, som regel tværtimod. Heller ikke denne tur blev ødelagt, men Hagen 

er noget af en specialitet, specielt fordi han stort aldrig holder op med at snakke og har 

vanskeligt ved at koncentrere sig om fiskeriet. Heldigvis fik lodgeejer Don og Lionel i 

fællesskab fundet mig min egen hytte, så jeg i det mindste kunne hvile ørerne om natten.  
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Min fiskemakker, Hagen Klein, fra Namibia med en fisk tigerfisk. 

 

Hagen var kommet en dag for tidligt, så vi skulle hente ham på vej til lodgen. Ganske heldigt 

for på vejen fik jeg set min første flok elefanter, og der kom nogle gode billeder i kameraet. 

Xaro lodge er hvad jeg forstår ved en afrikansk lodge. Åbne bygninger, udskårne træfigurer og 

hytter med trægulve og resten er et avanceret telt. Det fungerede – ikke luksus men godt og 

gedigent og mere end nok til mine krav til en fisketur. Jeg spiser gerne dåsemad og ligger på 

en halvdårlig madras, hvis jeg ellers fanger masser af fisk. 
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Vi boede i hytter som denne 

 

 

Opholdsstuen 

 

 

Her spiste vi sammen med de øvrige gæster på Xaro lodge. 
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Mandag morgen 9. oktober kl. 7 var vi klar til første dag på vandet sammen med Johan De 

Preez, den anden guide. Nå ja. Hagen var ikke helt klar med grejet, så vi kom først afsted to 

timer senere. Vi fiskede #8 eller 9, tunge synkeliner, kort forfang og stålwire. Fluerne var ca. 

8-10 cm lange og tungt belastede, så vi kunne komme ned til tigerfiskene.  

Okavango deltaet er specielt interessant i september og oktober pga ”the catfish run” eller 

”the barbel run”. Når vandet falder i deltaet, tvinges småfisk ud af vegetationen, og de bliver 

jagtet på kanten af tusindvis af sharp-toothed catfish. Man kan både se og høre det, når de 

tager for sig af ”varerne”. Tigerfiskene følger trop og kan fiskes dybt langs de samme kanter. 

Typisk kaster man nedstrøms eller på tværs og lader fluen synke, før man jerner den ind med 

al den fart, det er muligt. Går det for langsomt, kan man fange catfish, men til tigerfisk skal der 

fart på.  

 

Når der rigtigt var gang i et ”run”, var fuglene meget aktive. 
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Det er svært at se på billeder, men her er der gang i mallerne på jagt efter småfisk. 

 

Fuglene hjælper til med at finde ”runs”, og når der er lokaliseret, er det med at få fluen i 

vandet. Det varede ikke lang tid den første dag, før den tigerfisk fandt fluen. De første gange 

var det bare et superstærkt ryk og derefter slap line. Tigerfisk har en meget hård mund, og 

tilslaget skal være hurtigt og brutalt. En løftet stang og/eller slag line førte absolut ingen 

steder hen – et kraftigt strip-strike og hold fast i linen, det duede. Det varede en del hug, før 

den første tigerfisk var kroget, og med det samme var den på en spektakulær lufttur. Ofte 
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slipper de krogen i luften, fordi det er svært at holde det samme pres på linen, men det 

lykkedes efterhånden at finde melodien. Den første fisk i båden var, som altid, en stor 

forløsning – det kunne faktisk lade sig gøre det her. At det så ikke var nogen stor fisk, ja det 

gjorde ikke noget.  

Der var aktion hele den første dag, men kun to af kontakterne blev konverteret til fisk i båden. 

Det gjorde nu ikke noget, fordi da dagen sluttede, var der hele 8 dage tilbage.  

 

 

Så er den første tigerfisk på land, og presset lettede. 

 

Tirsdag var Lionel tilbage som guide, og det blev en topdag. Masser af strikes og mange flere 

fisk i båden sammenlignet med dagen før. Jeg fik et par fine fisk på 8 og 7 lbs og for første en 
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smag for, hvad der er i vente, når en seriøs tigerfisk tager fluen i dybet.  Vi fik også de første 

catfish. De var overraskende stærke, selv i mindre størrelser.  

 

Så kom der også størrelse på. 

 

Vi var alle dagene tilbage på lodgen, når der begyndte at blive mørkt og nogle gange også lidt 

senere end det. Fiskedagen var således 10-11 timer, men de mest varme 2-3 timer omkring 

middag blev afsat til frokost og siesta. På de varmeste dage var vi et stykke over 40 grader i 

skyggen, og vi fiskede jo ikke i skyggen. Det var derfor velkomment at komme ud af solen, og 

temperaturen faldt overraskende meget, når man ikke længere var direkte i solen. Lionel og 

Johann tilberedte frokost til os, mens Hagen og jeg slappede af. Jeg er ikke den type, der 

normalt hopper over, hvor gærdet er lavest, hvis der skal bæres ting, hentes brænde og andet, 

men især de første dage tillod guiderne ikke, at vi lavede det mindste. De fandt efterhånden ud 

af, hvordan vi opfattede tingene, og vi fik lov til at slæbe stole, vand og andet i den lettere 

afdeling. 
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Hagen og jeg har placeret i skyggen midt på dagen, og det er bare at vente på, at frokosten bliver klar. 

 

 

Mere afslapning!! 

 

Tilbage på lodgen om aftenen var der tid til afslapning og et bad, før middagen blev serveret i 

en særskilt bygning. De fleste aftner havde vi selskab af andre gæster, der var på safari, så jeg 

rendte ind i tyskere, englændere og især sydafrikanere. Jeg fik brug for mit sparsomme tyske, 

der nok kan klare en simpel 1-1 samtale, men kommer lidt til kort, når 8 tyskere snakker i 

munden på hinanden.  

Efter middagen var jeg som regel færdig af den lange dag, de mange kast med tungt grej og 

solen, så den stod på et hurtigt koldt bad og på hovedet i seng, inden kl. var 9. Det kolde bad 
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hjalp med til at falde i søvn, selvom der var langt over 20 grader i hytten. 8 timer senere 

startede det hele (heldigvis) igen. 

Efter et par indledende dage fik di nogle dage med det bedste fiskeri på turen. Vi fandt stadig 

runs og tilmed nogle af de største fisk i deltaet. Jeg var så heldig at lande ikke bare en, men to 

tiger fisk på 10 lbs, hvilket er en trofæfisk i deltaet. Den første guidede blev fanget i en small 

kanal, hvor Lionel fandt fisk på en morgen, hvor der ikke var megen aktivitet i selv floden. En 

kort fight med flere luftture og på ekstrem kort line gav den første i nettet. Tiger fisk skal 

behandles med forsigtighed, men samtidig skal man passe på tænderne. De placeres derfor i 

en bogagrip, men får aldrig lov til at hænge i den. Fisken er oppe af vandet ganske kort for at 

blive afkroget og for at få taget billeder, og den får lov til hvile i vandet ind i mellem. Efter et 

par minutter får fisken lov til at komme til kræfter, før den forsvinder tilbage i dybet.   

 

Så rundede jeg de 10 lbs, og trofæfisken var landet. 

 



10 
 

 

Egentligt hvad jeg anser for at være et useriøst billede, men se lige de ”bisser”. 

 

 

Der var genoplivning, når specielt de store fisk skulle tilbage. De er forbavsende ømtålelige. 

 

Et par dage senere affiskede vi et udløb til floden, da en lidt større fisk tog fluen langt bag 

båden. Jeg stod forrest, så den skulle manøvreres uden om båd, motor, guide og Hagen, der 

fiskede i bagenden. Det lykkedes, selvom Hagen kastede henover min line, mens jeg fightede 
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fisken – min reaktion på det fik ham trods alt til at holde mund et stykke tid. Lionel fik den i 

nettet, og jeg fik taget et par hurtige billeder, inden den fik kunstigt åndedræt og friheden. 

 

 

 

Turens største catfish på næsten 20 lbs, stærk som bare pokker. 

 

Nu er Afrika jo ikke bare fisk, og de første elefanter så jeg allerede den første dag på vej til 

campen. Det blev til flere elefanter, og et par gange var vi i land for at få de bedste billeder. 
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Krokodiller så vi hver dag, også i seriøse størrelser, men som oftest var de hurtigt væk, inden 

vi kom tæt nok på til, at jeg kunne få fornuftige billeder. Flodhestene var knap så sky, og de 

dukkede op tæt på båden for at markere, hvem der var boss i floden. Det blev nu aldrig til 

nogen situationer, der kom bare i nærheden af at være farlige. 

 

Ham her stod inde på bredden og kiggede på os i båden. 

 

 

Flodhestene dukkede op med jævne mellemrum, men dykkede altid, når vi kom tæt på. 



13 
 

 

 

 

Krokodillerne var svære at komme tæt på, men denne her blev liggende på bredden,  

mens vi nærmede os og tog masser af billeder. 

 

Jeg havde forventet at se masser af slanger, men der blev jeg skuffet, og vi så ganske få, og slet 

ikke nogen i den farlige afdeling. I det hele taget var dyrelivet ganske harmløst, hvilket 

naturligvis var godt, men alligevel lidt skuffende. De eneste gange guiderne var 

opmærksomme på at passe på os var når vi midt på dagen fandt en klar lagune og fik en 

dukkert for at blive kølet ned. Så blev der holdt øje med, at krokodillerne ikke dukkede op. Vi 

så nu aldrig nogen, og jeg følte mig helt sikker. 
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Denne hedder vist en angolanske vandsnog på dansk (Angolian water snake), 

og den er hverken giftig eller særlig aggressiv. 

 

Fugle var der masser af, bl.a. en del rovfugle og giant herron, der er næsten lige så høj som mig 

og verdens største hejreart. Dertil så vi hver dag masser af mindre fugle. Turens højdepunkt, 

når det kom til fugle, var en morgentur sammen med fugleguide Thomas for at se Pels Fishing 

Owl, som en af de seks store (fugle) i Afrika. Det var lidt spildt på mig, mens jeg vil nu prale 

med det alligevel . 
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Fiskeørnen kender jeg, og vi så masser af dem, et tegn på at der ikke  

kommer så mange mennesker, og at der er masser af  føde. 
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Dette er Pels fishing owl (beklager billedet). 

 

På turens sidste del blev fiskeriet noget sværere, og vi fandt kun ganske få runs. Tilmed måtte 

vi sejle langt efter dem. Jeg fik dog tigerfisk hver dag og dertil nogle catfish. Turens fiskeri 

sluttede med et overraskende højdepunkt.  Der var kun et par timer tilbage, og jeg var klar til 

en dag uden tigerfisk, men så fandt Johann en lille lagune. 3-4 gange på kort tid fulgte mindre 

tigerfisk fluen op fra dybet uden at tage den, men jeg kunne se, at de vendte efter fluen. Lad os 

prøve noget, foreslog Johann, har du ikke en overfladeflue? Jo jeg havde bundet nogle store 

gurglers, og det tog kort tid at rigge en stang til med flydeline. De næste 40 minutter var der 

tigerfisk efter fluen i næsten hvert kast, inden de mistede interessen. De fleste tog slet ikke 

fluen, og de resterende var ikke sådan lige kroge. 2 fisk var i nettet, ikke store men sjove, og 

mindst 10 tigers havde fat i krogen på den eller anden måde. Og sådan endte turen – og 

naturligvis med reaktionen, hvornår kan jeg komme tilbage? 

De næste to døgn er dem, man helst vil hoppe over. Bil, fly og masser af ventetid, det hele helt 

uden problemer. Air Botswana var superprofessionelle i lomme-lufthavnen i Maun og 

formåede at checke mig ind hele vejen til Aalborg på to adskilte billetter, det har jeg aldrig 

oplevet før. At de så tillader 30 kg bagage og serverer hele normale dåser med cola på flyet i 

stedet for miniaturedåser gør at jeg kan sige Bravo Air Botswana. 


