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Att kroka en jättestor goliath 
grouper är knäckande. Du måste 
hålla den stenhårt, utan att den får ta 
så mycket som en centimeter lina. Följ 
med Fiskejournalens medarbetare Jens 
Bursell till Florida och upplev fisket 
som får vuxna män att gråta.

Det här är groteskt, tänker jag, när 
vi närmar oss den första betongklos-
sen vid Sannibel Bridge. Kapten Ben 
har just lämnat över vad som måste 
beskrivas som den mest sinnessjuka 
fiskeutrustning jag någonsin sett. En 
Avet big game-rulle, fylld med 1200-
punds tvinnad vajer, direkt på spolen. 
I änden sitter ett litet genomlöpssänke 
på cirka 100 gram och längst ut, inte 
bara en, utan två gigantiska 20/0-kro-
kar, monterade i samma ögla. Och 
spöklingan är nästan ännu vansinni-
gare, cirka fem centimeter i diameter i botten och två i toppen. 

– Hur mycket lina är det på rullen, frågar jag när släpper ner 
agnet, en cirka 40 centimeter lång ladyfish, längs bålverket vid 
bron. 

– Inte mer än 25 meter, men om den tar så mycket lina har du 
tappat den för länge sedan, flinar kapten Ben.

Djuret ger en lårkaka
Det är svåra förhållanden. Kyla och svaga vattenströmmar har gjort 
fisket mycket svårare än normalt, men jag har likväl känslan av att 
det snart kommer att hända något. Försiktigt drar jag av lina från 

AV  Jens Bursell  redaktion@fiskejournalen.se

Det är 
den mest 
sinnes
sjuka fiske
utrustning 
jag sett…

www.comstedt.se  Tel 031-775 65 30

En ny fjärrkontroll till den revolutionerande i-Pilot 
autopiloten med GPS teknologi. i-Pilot kan enkelt 
kompletteras på MinnKotas motorer för frontmontering 
- PowerDrive V2, Terrova, Riptide SP och ST. Toppkåpan 
på motorerna byts ut till i-Pilot och fjärrkontrollen 
synkroniseras. Den nya modellen kan lagra fler spår och 
ankringsplatser samt har en 20% större display. 

Record a track
i-Pilot kan lagra spår (upp till sex spår kan lagras). 
När du önskar köra samma spår tillbaka sköter 
i-Pilot det automatiskt.
 
Cruise control
i-Pilot cruise control ger dig möjlighet att hålla en 
konstant hastighet

Avancerad autopilot
i-Pilot autopilot ger dig möjlighet att hålla en fast kurs. 

Spot-Lock
När Spot-Lock är aktiverad så övervakar 
i-Pilot din position, om du driver 5ft 
utanför positionen tar i-Pilot dig tillbaka.

CoPilot
Med CoPilot styrs hastighet och rikting trådlöst.  

Jens och
Jättefisken

Fiskarna håller till bland brofundament, pelare och 
annan bröte. När det hugger gäller det alltså att ta 
i för kung och fosterland så att fisken inte går fast. 
Lyckas du med det, akta så att du inte får hjärtslag 

när monstret kommer upp...

Jens bänder till slut 

upp en gigant till 

ytan och glädjen vet 

inga gränser! Sedan 

ska fisken returneras, 

det är förbjudet att 

ta upp en goliath 

grouper.



Det är näst intill garanti 
på att man får hugg, men 
däremot är det högst 
osäkert att man klarar av 
att fajta upp bestarna till 
båten. Utan rejäla grejer 
är det helt omöjligt. 
Spön, rullar, linor och 
krokar är därför groteskt 
grova!
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rullen, så att betesfisken kommer ner till rätt djup. 
– Alldeles intill pålverket, ropar Ben, som med 

decimetersprecision manövrerar båten fram och 
tillbaka längs bropelaren. Plötsligt märker jag ett 
fjäderlätt ryck i linan och ser att den rör sig en 
liten smula åt sidan. Så snabbt det bara går, med 
de extremt grova grejorna, vevar jag in löslinan och 
stramar upp... En millisekund senare fortplantar sig 
fiskens våldsamma hugg genom det kvastskaftstyva 
spöt, så att jag nära på åker överbord. 

Jag lägger full press på djuret, för det är liksom 
mer än en fisk. Det enda jag kan göra är att sätta 
mig gränsle över spöt och hålla emot för allt vad jag 
är värd. Men plötsligt blir linan slapp – och jag åker 
baklänges ner på durken, tappar den tunga rullen på 
knäet och får se betesfisken komma upp med kraf-
tiga bitmärken. Den stora rovfisken har helt enkelt 
inte fått in betet ordentligt i käften och blev inte 
riktigt krokad. 

Det känns som om jag fått en rejäl lårkaka – men 
nu gäller det att fiska, medan fisken är aktiv! I nästa 
försök lyckas jag landa en grouper på runt 20 kilo så 
nu är det kamraten Christians tur att fiska.

70 kilo superfisk
Det blir en reprisföreställning av mitt första försök, 
fast tredubbelt upp. Vid de tre första huggen är han 

nära att åka överbord, men ändå släpper fisken för 
att den inte är ordentligt krokad. Men vid det fjärde 
försöket får han ett rejält hugg och blir snabbt rejält 
svettig.

– Give it pressure, give it full pressure, ropar Ben, 
medan Christians ansikte blir allt rödare. 

Spöt håller på att åka överbord och hotar att slå 
i relingen, när Ben kommer till hjälp och stöttar 
till under klingan. Jag går närmare för att fotogra-
fera och när jag tar närbilder kan jag tydligt se hur 
Christians knän och lår skälver av ansträngningen. 

Under tiden manövrerar Ben båten bort från bro-
pelarna och plötsligt börjar den våldsamma fisken 
att följa med. 15 meter från bron sprutar det plöts-
ligt kaskader av vatten upp i luften när fisken går 
upp i ytan och bankar med stjärten. Men när den 
äntligen är uppe i ytan går det inte lång stund innan 
lip-grippen sitter säkert i munnen på den flotta, 
bruna fisken. Den bedöms till ungefär 70 kilo. Jubel! 

Goliath grouper
 ➤Den råstarka goliath groupern 

blir stor. Floridarekordet är på 308 
kilo! Fisken är fredad och får inte 
tas upp i båten för fotografering. 

 ➤När Jens och Christian fiskade 
var det svåra förhållanden, men 
under normala omständigheter 
är det helt normalt att få 10–20 
hugg på en dag. Man kan nästan 
säga att det är fångstgaranti – om 
du nu lyckas landa fisken förstås.

 ➤Har du fått lust att prova den 
ultimata närkampsfajten med en 
av världens starkaste fiskar – så 
kolla in på www.chewonthis.tv 
där du kan boka en tur med Ben, 
eller nöja dig med att titta på när 
Ben fajtar en goliath på över 200 
pannor.

Nu har vi bara en kort stund på oss innan det blir 
mörkt, så vi kommer överens om att jag ska få en 
chans till.

Lurar vid bropelarna
Snabbt monterar vi en stor ladyfish på de stora cir-
kelkrokarna och skickar ner tacklet vid bropelarna. 
Bara tanken att en stor fisk om några få sekunder 
ska försöka slita spöt ur händerna på mig är tillräck-
lig för att få adrenalinet att pumpa runt i kroppen. 
Musklerna är på helspänn. I kombination med den 
groteskt tunga utrustningen är det risk för att man 
blir trött innan fajten har börjat.

Plötsligt händer det – än en gång en lätt dragning 
i linan, följt av att den börjar röra sig i sidled. Men 
den här gången är det ett rejält hugg där jag kan se 
linan röra sig längs bålverket. Blixtsnabbt sänker jag 
spöt, medan jag vevar in för att spänna upp linan. 
Och den här gången är det inget tvivel – fast fisk! 

Med en brutal kraft, som obarmhärtigt fortplan-
tar sig genom den helt stumma vajerlinan, försöker 
fisken rymma in under bropelarna. Men bromsen 
är ställd på 30 kilo, så den får inte så mycket som en 
centimeter lina. 

Fajttekniken är lite speciell. Man får sätta sig över 
spöt som motvikt, medan man fjädrar i knä och lår 
för att hålla spö och fiskare på rätt köl. Men oavsett 
hur mycket jag pressar dunkar klingar oroväckande 
ner mot relingen, tills Ben snabbt griper in och ger 
lite stöd under klingan. Efter ett par minuter har 
jag fått lite bättre kontroll över situationen och han 
släpper igen.

Fisken går fortfarande djupt och dunkar nere vid 
botten. Jag sätter full press, medan Ben manövrerar 
båten en bit bort från de hotande bropelarna. Men 
trots att den massiva groupern nu kommit ut i fri-
vattnet är det fortfarande mängder av kraft kvar i 
den. Flera gånger visar den sin mäktiga stjärtspole i 
ytan och sänder iväg svall med vatten och åtskilliga 
gånger är jag nära att dunka spöt i relingen, när den 
våldsamma fisken försöker lägga avstånd till båten. 

Till slut lyckas jag få den helt in till relingen, där 
Ben med rutinerad hand sätter Boca-grippen i den 
grova käken. En imponerande fisk som liksom vår 
förra väger någonstans i trakterna av 70 kilo. 

Ett decimeterstort blåmärke på benet och två 
slutkörda kroppar – vilken fantastisk dag på sjön!

Det känns som om jag fått 
en rejäl lårkaka – men nu 
gäller det att fiska, medan 
fisken är aktiv!

15 meter från bron sprutar det 
plötsligt kaskader av vatten upp 
i luften när fisken går upp i ytan 
och bankar med stjärten.


