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Bursell &
Goliath

Nærkamp i Florida

Tekst af Jens Bursell / Foto af Jens Bursell og Christian Kurir Andersen
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Hvad siger du til tanken om at kroge en 
kæmpestor Goliath grouper, som bare skal 
holdes stenhårdt på 5-6 meter line uden at 
få så meget som en centimeter line? Først 
når du har prøvet dette brutale hook & hold 
fiskeri, så ved du, hvad det vil sige at blive 
flået midt over af en kæmpefisk. Følg med 
til Florida og oplev fiskeriet, der kan få selv 
vokse mænd til at græde…

 Det her er grotesk, tænker jeg, 
idet vi nærmer os den før-
ste betonklods, som danner 

fundament for bropillerne til San-
nibel Bridge. Captain Ben har netop 
overrakt mig, hvad der må betegnes 
som det sindssygeste og mest teg-
neseriagtige udstyr, jeg nogensinde 
har set. Hjulet er et gigantisk Avet 
big-game hjul fyldt med 1200 punds 
flettet wire, der er kørt direkte op på 
hjulet. For enden sidder et lille in-line 
lod på cirka 100 gram og yderst er ikke 
blot én, men to str. 20/0 cirkelkroge 
monteret i den samme knude. Og for 
at det ikke skal være løgn, er klingen 
næsten endnu vildere. Jeg må nær-
mest nive mig selv i armen for at være 
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sikker på, at jeg ikke drømmer. Lige 
over håndtaget er klingen næsten fem 
centimeter i diameter og umiddelbart 
under topøjet er den cirka to centime-
ter. Hvor meget line er der på hjulet, 
spørger jeg idet jeg sænker agnen – en 
40 centimeter lang ladyfish, ned langs 
bolværket ved broen. - Der er kun 25 
meter, lyder svaret, men hvis den får 
så meget line, så er er du flået uden-
bords og trukket 20 meter under van-
det, griner han med et diabolsk udtryk 
i øjnene, der let kunne gå hen og give 
en anelse præstationsangst…

Det er svære forhold i dag. Kulde 
og mangel på strøm har gjort fiskeriet 
langt sværere end normalt, men jeg 
har alligevel på fornemmelsen af, at 
der snart kommer til at ske noget. 
Forsigtigt hiver jeg line af hjulet, så 
agnfisken kommer ned i den rette 
dybde. - Helt ind til bolværket, råber 

Ben, der med centimeters præcision 
manøvrerer skuden frem og tilbage 
langs bropillen.

"Det er svære  
forhold i dag. Kulde og  

mangel på strøm har  
gjort fiskeriet langt  

sværere end normalt,  
men jeg har alligevel  
på fornemmelsen af,  

at der snart kommer til 
at ske noget."

Pludselig mærker jeg et fjerlet ryk i li-
nen, og ser den bevæge sig en smule til 
siden. – Så hurtigt som det nu lader sig 
gøre med et det ekstremt grove grej, 

får jeg hjulet løslinen ind og strammet 
op til fisken, der et splitsekund efter 
forplanter sin fulde vægt direkte i den 
kosteskaftsstive stang, så jeg er lige 
ved at blive flået udenbords. 

Jeg lægger fuld pres på dyret, og 
det eneste jeg kan gøre er at sætte mig 
over skrævs på stang og hjul, mens 
jeg fjedrer i knæene for at afbøde de 
voldsomme ryk i den anden ende. 
Men pludselig bliver linen slap. Med 
et klask ryger jeg direkte på halebenet 
i dørken, samtidig med at jeg taber det  
kæmpestore multihjul oven på knæet…
Fisken kommer op med bidemærker på 
bagkroppen. Den har simpelthen ikke 
fået agnen ordentligt ind i munden, og 
er derfor ikke blevet kroget ordentligt. 
Mit haleben gør svedende ondt. Jeg 
kan knapt nok rejse mig, og det føles 
som om jeg har fået et trælår med et 
jernrør. Til alt held rammer hjulet lige 
bag knæskallen, og ikke direkte oven 
på den. Hvis det var sket var fiskeda-
gen nok allerede sluttet her…

Men nu er det med at komme i 
gang med fiskeriet, mens de kæmpe-
store groupers stadig er aktive. Da jeg 
igen sænker agnen ned, kan jeg nær-
mest fornemme, hvordan grouperne 
står ved foden af pillerne og skuler 
ondt på min intetanende agnfisk.

Igen mærker jeg et fjerlet løft i stan-
gen, og kan tydeligt se linen bevæge sig 
lidt til siden. Denne gang har jeg lært 
af mine dyrekøbte erfaringer, og får 
lynhurtigt givet fisken lidt slækline ved 
at sænke stangen, så fisken når at få 
agnen ordentligt ind i munden, inden 
jeg strammer linen op for at sætter de 
store cirkelkroge. Og nu sidder den der. 
Men selv om den rykker fint de første 
sekunder, går der ikke lang tid inden 
man godt kan mærke at det ikke er en 
kæmpefisk. Lige så snart fisken er pres-
set fri af bropillerne, følger den stille og 
roligt med op, og kort tid efter sætter 
Ben lip-grip´en i min første Goliath 

 Som det tydeligt fremgår, skal man bruge  
 det vildeste heavygrej for overhovedet at  
 have en chance for at kunne fighte og  

 lande de store Goliath Groupers. 1200 lbs  
 linen er spolet direkte op på hjulet! 
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Grouper – en fisk på cirka 20 kilo. 
Havde det været en Øresundstorsk, 
ville jeg sikkert have jublet, men vel 
vidende at denne imponerende fiskeart 
kan blive flere hundrede kilo, er jeg 
glad, men langt fra overkåd. 

Dagen er så småt ved at rinde på 
hæld, og vi har aftalt, at huggene går 
på skift – nu er det min svoger Chri-
stians tur til at prøve kræfter med de 
store fisk.

Seancen gentager sig nogenlunde på 
samme måde for ham – om end lidt 
anderledes. Hugget føles måske en 
anelse voldsommere, da Christian ikke 
har haft en fiskestang i hænderne si-
den han spinnefiskede efter pindeged-
der i den lokale mose ved Slangerup.  

I de tre første hug han har, er han 
lige ved at blive trukket over bord, 

inden fisken slipper agnfisken uden at 
være kroget ordentligt. Men i fjerde 
forsøg får han et reelt hug, hvor han 
får givet fisken så meget friline, at den 
får agnfisken godt ind i munden. Og så 
kan det ellers være, at han får sved på 
panden. 

- Give it pressure, give it full pres-
sure, råber Ben, mens Christians 
hoved bliver mere og mere forpint. Al-
lerede kort tid efter hugget, kan man 
nærmest se smerten fra mælkesyren, 
der pumper rundt i kroppen på ham. 
Selvom vi tit ses til børnefødselsdage, 
med både brune bleer og cola-speede-

de småbørn, har jeg aldrig lagt mærke 
til, at hans ansigtsrynker var så dybe… 

Stangen er lige ved at blive flået over-
bord og knalde ned i rælingen, da Ben 
kommer til,  understøtter klingen og 
hjælper ham lidt på vej. Jeg går tættere 
på for at fotografere, og mens jeg tager 
et nærbillede, kan jeg tydeligt se hans 
knæ og lår sitre, idet han kæmper for 
ikke bare at gå i gulvet i forsøget på at 
lægge modvægt på fisken.

Imens manøvrerer Ben båden væk 
fra bropillerne, og pludselig begynder 
den voldsomme fisk at følge med – 

Goliath Grouper
Som navnet antyder kan den bomstærke 
Goliath grouper blive stor. Florida rekorden 
er på intet mindre end 680 lbs! Fiskene er 
totalfredet, og må derfor ikke tages op i 
båden til fotografering.

Da jeg fiskede var det svære forhold, men 
under normale omstændigheder er det helt 
normalt at få fx 10-20 hug på en dag. Så 
der er næsten fangstgaranti, hvis altså du 
formår at lande fisken…

Har du fået lyst til at prøve det ultimative 
nærkamps battle med en af verdens stær-
keste fisk – så check ind på  
www.chewonthis.tv, hvor du kan booke en 
tur med Ben. På Bens hjemmeside kan du 
se ham fighte og lande 500 lbs+ Goliath 
groupers, kæmpestore tarpon og giganske 
hammerhead hajer.

 Christian Kurir Andersen i færd med  
 sit livs fight. Fisken blev anslået til  

cirka 150 lbs – den første og eneste fisk  
 han har fanget, siden pindegedderne  

 i drengeårene… 
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langsomt og tungt. Da vi er kommet 
lidt længere ud, står der pludselig 
kaskader af vand op i luften cirka 
tyve meter bag båden, da den basker i 
overfladen med sit gigantiske haleror. 
Da den endelig er oppe i overfladen, 
går der ikke lang tid, inden lip-grippen 
sidder sikkert i kæften på den flotte 
brune fisk. Denne fisk, får min egen 20 
kilos grouper til at ligne en agnfisk, og 
bæstet anslås løseligt til 150 lbs. Jublen 
vil ingen ende tage – men det vil turen 
desværre snart. Vi har kun kort tid 
tilbage, inden det bliver, mørkt, så vi 
bliver enige om, at jeg lige får en sidste 
chance for at få en storfisk.

"Da jeg mærker 
suget fra fisken, er 

jeg nærmest ved at 
blive flået udenbords, 

idet kraften fra den 
kæmpestore fisk 

forplanter sig i den 
grove stang."

LYNHURTIGT sætter vi en stor ladyfish 
på de store cirkelkroge, og sænker den 
ned langs bropillerne. Det giver nogle 
nervøse spjæt i linen, der minder om 
en panisk fisk, der føler sig nedstirret 
af noget meget stort og ubehageligt.

Selvom der intet er sket efter 20-30 
sekunder, er hver en muskel spændt i 
kroppen på mig. Blot tanken om, at en 
stor fisk om få sekunder måske med 
god ret vil forsøge at flå stangen ud af 
hånden på mig, er rigeligt til at få adre-
nalinen til at pumpe rundt i kroppen. 
Og – med det grotesk tunge udstyr, er 
det lige før man er træt, inden fighten 
er gået i gang. 

Pludselig sker det – igen et let træk 
i linen efterfulgt af lidt bevægelse i 
linen. Men denne gang er det et reelt 
hug, hvor linen tydeligt bevæger sig 
langs bolværket. Lynhurtigt sænker 
jeg stangen, mens jeg hjuler ind og 
strammer op på fisken. Og denne gang 
er der ingen tvivl – fast fisk!! Med 
en brutal kraft, der ubarmhjertigt 
forplanter sig direkte op gennem den 

totalt uelastiske wireline, prøver fisken 
at tage flugten ind under bropillerne. 
Men bremsetrykket er sat på cirka 
30 kilo, så den får ikke så meget som 
en centimeter line. Fight teknikken 
kræver lidt øvelse – der er ikke andet 
at gøre end at sætte sig på hjulet som 
modvægt, mens man fjedrer i knæ og 
lår for at holde stangen og fiske på ret 
køl. Ligegyldigt hvor meget jeg presser 
dunker klingen faretruende ned mod 
rælingen. På et splitsekund er Ben på 
pletten og giver lidt støtte midt på 
klingen, indtil jeg et par storsvedige 
minutter senere har bedre kontrol over 
situationen.

FISKEN går stadig dybt og dunkende 
nede ved bunden og får fuldt pres, alt 
imens Ben igen får manøvreret båden 
lidt væk fra de faretruende bropiller, 

så jeg kan fighte fisken på en lidt mere 
normal vis. Men på trods af, at den 
massive grouper nu er kommet ud i 
frivandet, er der stadig masser af po-
wer i fisken. Flere gange viser den sit 
gigantiske haleror i overfladen, så van-
det sprøjter til alle sider, og adskillige 
gange er jeg lige ved at dunke klingen 
i rælingen, idet den voldsomme fisk 
forsøger at lægge afstand til båden. 
Men omsider lykkes det at få den helt 
ind til rælingen, hvor Ben med ruti-
neret hånd sætter Boca-grip´en i dens 
grove læber – en imponerende fisk, 
der som Christians vejer i omegnen 
af 150 lbs. Jo – på trods af et 5 x 10 
centimeter blåt mærke fra hjulet lige 
over knæskallen, har det været en 
fantastisk dag på vandet. 

 En jublende Jens Bursell med en  
 hårdtkæmpende Goliath Grouper på  
 150 lbs fanget på en stor ladyfish  
 under broen til Sannibel Island ved  

 Ft. Myers i Florida. 


