
Tarponfiske i Florida 
– vertikal eller med krabba
Drömfisken och kungen bland alla fiskar är tarpon och framför allt stora tarponer, 
dom kämpar så man inte tror det är sant. På TV ser man fiskeprogram om hur dom 
hoppar och rullarna skriker av deras otroliga fajter. Det finns nog ingen starkare fisk 
och man drömmer om att få uppleva det en gång i sitt liv innan det är för sent.

I början av juni flög jag och min 
sambo Annelie över Atlanten 
till Fort Lauderdale för att göra 
verklighet av min dröm att fånga 
en monstertarpon. Vi hyrde en bil 
på flygplatsen och bilade genom 
Everglades, (kollade även på alla 
Alligatorer när jag ändå var där, 
döhäftigt), över till Naples på 
västsidan av USA och sedan till 
Englewood och slutligen till Boca 
Grande där min gode vän Christer 
Rockström väntade. Han är för 

övrigt en av grundarna till Team 
Saida och har fått mängder av 
gäddor över 10 kg. Väl framme 
installerade vi oss och satte igång 
att kolla utrustningarna och betena 
med mera. Bland det viktigaste 
enligt Christer var knuten, Bimini 
twist ar det som haller bast för 
dessa gigantiska fiskar om man 
skall skarva 40 lbs lina med 
80–100 lbs tafs. Den har Christer 
suttit hemma och tränat på, cirka 
300 stycken har han gjort för att 

vara säker på att den dras åt rätt 
och håller. Kraftiga 9 fots spön 
30–50 Lbs och en bra multirulle, 
Shimano eller någon handgjord 
amerikansk rulle, ingår också i 
förberedel serna.
 
Vi ska nu vertikalfiska tarponer 
i Boca Grande passet och det är 
bland det häftigaste man kan göra. 
tarponerna kommer in dit i början 
på maj i tusental för att äta sig 
feta och dom väger från 50 kg och 

Berra med sin drömfisk – en jättelik tarpon på 80 kg, fångad på vertikalfiske med jigg i Boca Grande passet, Florida 2009.
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uppåt. Christer har en båt där och 
han har lärt sig att hålla den på 
rätt position i passet trots att det är 
väldigt strömt. Det viktiga vid allt 
vertikalfiske är att linan hänger 
rakt ner och man har direktkontakt 
med betet och är beredd på hugg. 
Vi åker ut till det berömda passet 
06.00 nästa morgon och förvänt-
ningarna är enorma, ska vi lyckas 
fånga denna fantastiska fisk. När 
vi kommer dit ligger det redan 15 
båtar där med sportfiskare som 
hoppas på sitt livs fångst. Chris-
ter lägger oss i position och ser 
stor fisk på lodet. ”Dropp” säger 
han och vi släpper ner våra jiggar 
som är tacklade på utsidan av en 
kraftig cirkelkrok. Jag känner fisk 
på linan men inget napp, pulsen är 
på max och livet leker.

Vi driver iväg lite och Christer 
säger åt oss att ta upp för vi ska 
gå tillbaka till den heta platsen. 
Andra nedsläppet för dagen, det 
tar ca 10 sekunder så känner jag 

att något där nere har min jigg i 
munnen. Inget mothugg har jag 
lärt mig, bara hålla emot, spöt 
böjer sig rakt ner det blir toktungt 
och en sekund senare hoppar en 
stor tarpon på minst 2 meter rakt 
upp i luften och landar med ett 
jätteplask några meter från båten. 
Kaos – linan sprutar ut från rullen 
och jag förlorar 150 meter lina 

på 5 sekunder, jag skriker -starta 
båten och kör efter den.
Nu börjar den häftigaste fajt jag 
någonsin haft. Fisken simmar 
i 6–8 knop i en timme, den gör 
3–4 fantastiska hopp som gör 
att hjärtat nästan stannar, släpp 
inte, släpp inte, tänker man för 
sig själv. Solen gassar 40 grader 
varmt, ryggen värker och allt 
fokus ligger på linan som pekar 
rakt ner i vattnet. Efter första tim-
men börjar den tröttas något och 
efter ytterligare 30 minuter har vi 
den vid båtsidan, vi är nu så nära 
land att vi bestämmer att jag ska 
hålla upp den innan vi släpper 
den. Jag håller upp den så gott det 
går och vikten bestäms till 50 kilo 
den släpps på darriga knän fri, 
och fångsten firas med en iskall 
Budweiser, -vilken start på fiske-
veckan. Vi tar oss tillbaka till dom 
heta fiskeplatserna men vi landar 
ingen mer denna dag, trots att vi 
har på 2 stycken till men dom 
släpper i första hoppet.
 
Dag 2 åker vi ut lika förväntans-
fulla som tidigare och börjar fisket 
i gryningen. Efter att ha letat 
ett tag med ekolodet hittar vi en 
”bula” med fisk och släpper ner. 
PANG – Annelie krokar en stor 
fisk som gör tre otroliga hopp 
bredvid båten och sedan drar i väg 

Annelie sprayar Gulpspray på jiggen just innan hon fångar och landar en 70-kilos tarpon.

Närbild på fiskare med sitt byte. Tarpon på ca 80 kg.



i hög fart söderut. Rullens knarr 
vrålar när linan sprutar ut och vi 
får extremt snabbt köra efter den 
innan linan tar slut. Annelie ropar 
efter spöbältet som kommer på 
plats och klagar på ryggont men 
det finns inte tid för sånt just nu. 
Fisken kämpar något helt fantas-
tiskt och Anneli drillar i 2 timmar 
och gör allt rätt. Fisken landas 
och efter fotografering släpps den 
tillbaka, 70 kilo nytt PB. Hon är 
helt slut men lycklig, inte många 
från Hallsberg har tagit en sådan 
fisk.
 
Efter lunch lämnar vi passet och 
beger oss ut på “flatsen” där 
stora stim av tarponer simmar 
runt i så kallade “daisy chain”. 
Vi tacklar upp lite lättare haspel-

utrustningar i 30 lbs för att 
pröva med levande krabba. 
Man har bara en cirkelkrok 
4/0 på linan och sätter på 
en krabba som väger ca 50 
gram som kastvikt. Vi läg-
ger oss med vinden i ryg-
gen och driver mot ett fint 
stim, när vi är tillräckligt 
nära kastar vi in krabborna 
i stimmet av tarponer och 
väntar. Plötsligt ser jag hur 
min lina rinner iväg och jag 
håller emot, upp flyger en 
jättetarpon och haspelspöt böjer 
sig ända ner till rull fästet. Det är 
bara 2 meter djupt så fisken kom-
mer ingenstans, nu börjar en fajt 
jag aldrig kommer att glömma 
i hela mitt liv, fisken gör minst 
10 höga hopp under fajten och 

simmar med sådan fart och kraft 
att det är helt sjukt. När vi lan-
dar fisken efter 2 timmar på det 
”veka” 30 lbs spöt, så går det av 
på grund av utmattning, grafiten 
orkade inte mer. Den vägde 70 
kilo och gav mig ett minne för 
livet.
 
Nästa dag kommer ingen av oss 
i båten att glömma så länge vi 
lever. Jag får på en fin tarpon på 
50–60 kilo som jag drillar i un-
gefär en timme. När den kommer 
in till båten ser vi en gigantisk 
fisk komma mot oss i hög fart – 
en Bullshark. Vi skriker i samma 
ögonblick som den tar halva tar-
ponen. Det sprutar blod, fjäll och 
vatten över oss  när den fullbordar 
attacken. Hajen vägde ca 300 kilo  
och den var bara en meter från 
båten. Vilken oförglömlig upplev-
else. Det finns gott om haj i Boca 
Grande, den största Hammarhajen 

Boca Grande passet kryllar av olika hajarter i varierande storlek.

Christer med en halv tarpon, resten tog hajen 
till middag.

Många båtar trängs på de hetaste fångstplatserna.



som fångats där vägde 700 kilo. 
Dom lokala hajexperterna berät-
tade att Bullsharken har gått om 
Vithajen som den farligaste hajen 
för människan
 
Florida är helt fantastiskt, varmt 
och skönt, god mat, kall öl och 
massa trevliga människor, det är 
väldigt lätt att vilja flytta dit för 
gott. Överallt i vattnen hoppar det 
delfiner, det simmar stora mana-
tee (valross) längst kusten och 
när man är ute med båt hoppar 
det flygfiskar runt båten, ett helt 
enastående djurliv överallt. Man 
längtar inte hem för fem öre utan 

man börjar planera för nästa resa 
direkt eller hur man ska ha råd att 
vara där hela vintrarna och ev. när 
man har gått i pension.
 
Nästa dag i fiskeparadiset blir helt 
oförglömlig, vi har köpt med oss 
två stycken 2 kilos multar som vi 
ska meta på när tarponerna biter 
lite sämre. När klockan närmar 
sig 12 och vi inte har landat någon 
tarpon så bestämmer vi oss för att 
testa på Giant Groper. Det är otro-
ligt stora fiskar som äter allt som 
kommer i deras väg. Dom finns 
lite överallt i Florida och väger 
ofta flera hundra kilo. Christer har 

ett 120 Lbs spö i båten som har 
en gigantisk rulle med 1,2 mm 
nylon på, det tar vi och tacklar 
upp en 2 kilos multe med 2 stora 
cirkelkrokar i.  Vi lägger oss vid 
ett pålverk från en gammal brygga 
och sänker ner multen till botten. 
Det händer inget där vi ligger så 
vi flyttar oss en bit bort, efter en 
minut på nya stället känner jag tre 
ryck i spöt och jag krokar något 
gigantiskt tungt. Christer backar 
båten bort från pålarna och jag 
drillar. spöt på 120 lbs som har 
action som en åra böjer sig fak-
tiskt när jag tar i allt vad jag kan. 
Upp bredvid båten kommer en 
brun jättefisk uppskattningsvis 1,5 
meter lång och 1 meter bred den 
ser ut som en tunna med två bröst-
fenor som liknar paddlar. Spän-
ningen och upphetsningen ombord 
är enorm, första Gropern i båten 
någonsin, det går inte att beskriva 
med ord hur häftigt det var. Giant 
Groper är fredad i Florida så vi 
krokar loss den vid båtkanten och 
släpper tillbacka den i sitt rätta 
element. Jag visar bilderna för en 
lokal sportfiskare som uppskattar 
vikten till 150 kilo nytt PB…
 
En av dom sista dagarna inträf-
far det jag drömt om i flera år, vi 
kör ut till Boca Grande passet på 
morgonen, allt känns hur bra som 
helst och alla har klarat namnet, 
ingen press alls att någon inte fått 
fisk. Vi fiskar runt bland dom an-
dra båtarna och försöker hitta rätt 
bland stimmen som äter småfisk 
på 10 meters djup. Plötsligt får 
jag ett jättenapp, upp flyger en 
drömfisk på kanske 2,5 meter och 
slår ner i en stor vattenkaskad 

Emma drillar rutinerat en av många tarponer hon landat genom åren.

Giant Groper – Jättefisk från Florida ca 150 kg.



mellan några båtar. Nu bär det av, 
rullen vrålar när linan formligen 
sprutar ut från rullen, tarponen 
simmar mellan några båtar och 
vidare ut mot mexikanska golfen. 
Fisken är helt vild. Trots rejäl 
fiskeutrustning och spöbälte hop-
par och rusar fisken i nästan 2 
timmar och när vi  får in den till 
land är jag lika trött som den. Väl 
i land får jag mina drömbilder 
som jag trånat efter i flera år, jag 
badar nämligen med den och tar 
alla bilder i vattnet, stående, lig-
gandes, knäandes och alla poser 
som finns innan den släpps åter. 
Vi har hjälp av en guide som 
heter Dwayne och han uppskat-
tar den till minst 80 kilo. Succén 
är fulländad, fantastiskt fiske och 
drömbilder i kameran, det kan inte 
vara bättre.
 
Fisket i Boca Grande är förmod-
ligen världens bästa efter stora 
tarponer, ingenstans i hela världen 
landas det så många tarponer över 
50 kilo som här. Christer Rock-
ström (scout för New York Rang-

ers) och Håkan Andersson (scout 
för Detroit) hittade det här stället 
för snart 15 år sen och insåg hur 
bra det var. Christer köpte en 
lägenhet och en båt här för 10 år 
sen och tillbringar semestern här 
varje år med sambon Emma. De 
har landat mer än 100 gigantiska 
tarponer här på sina semestrar, 
Christer och Emma har till och 
med fått proffsstatus bland dom 
lokala guiderna vilket är extremt 

svårt att få. Boca Grande är ett av 
paradisen på jorden och jag läng-
tar alltid dit.
 För er som vill uppleva detta fan-
tastiska drömfiske är det ganska 
lätt. Flyg till Miami för ca 4.500 
kr. Ta en hyrbil för ca 2.000 kr till 
Englewood. Hotell kostar ca 400 
kr natten för dubbelrum. Boka 
en Guide som tar er ut till pas-
set, alla tar 100 dollar i timmen 
och det räcker med förmiddag kl 
6–12, all utrustning ingår i priset. 
Den guide jag rekommenderar  
heter Captain Dwayne French, på 
Reelaction Charters. Hemsidan 
hittar man på monstertarpon.com, 
e-mail är dwaynereelaction@
comcast.net, telefon 1-941-628-
2348. Han har fiskat där i hela sitt 
liv och kan även ta er med ut på 
snookfiske, redfishfiske och andra 
häftiga arter. Avslutningstips till 
alla som gillar fiske, åk och fiska 
i Florida, ni kommer att älska 
fisket, klimatet, restaurangerna 
och landet. 

Tight Lines Berra Mårdh.
Captain Dwayne French på väg med kunder mot Boca Grande.

Berra med resans första tarpon på ca 50 kg. Catch & Release så klart.


