
Polen 

Hermed en beretning, der tager sit udspring helt tilbage til da beslutningen om en 
jagttur til udlandet blev taget. 

I skrivende stund, lørdag aften, har min frue på skammeligste vis (midlertidigt, 
heldigvis) forladt mig til fordel for et hundetrænerkursus. Så nu hvor jeg er helt alene 
med hundene og den gode cognac, kan jeg finde tiden til at forfatte et par ord om en, 
nu veloverstået, jagtrejse, der var helt forrygende. 

Jeg har flere gange været i udlandet på jagt og ser mig selv som en, efterhånden, 
rutineret jæger. Alligevel fyldes jeg med barnlig begejstring når forventningens glæde 
over at skulle afsted til det store udland for at jage indtræder.  

Optakten til den tur jeg nu vil berette om var ingen undtagelse.  

Beretningen er som følger: 

Makkeren melder afbud 

POKKERS Nu gik det ellers lige så godt. Min faste jagtrejsemakker har lige lagt røret 
og jeg må slukøret erkende, at hvis jeg vil afsted, så må jeg tage af sted alene. 

Vi havde ellers været langt omkring i tankerne om hvor vi ville hen. England, Irland, 
Skotland, Tyrkiet, Polen, Tyskland og sågar Afrika havde været vendt. Problemet 
bestod i at den store skolelærer (Klokkeren/Mig selv) ikke umiddelbart kunne få fri 
udover i skoleferierne. 

Booket og betalt.  

Jeg fik med hiv og sving tilkæmpet mig to feriefridage i forlængelse af min, i forvejen 
ganske lange, juleferie. Beslutningen blev taget og valget faldt på drivjagtstur i Polen. 
Min foretrukne jagtform, der ultimativt er den type jagt, der kan få mig højest op i 
gear.  

Desværre gik planlægningen ikke helt som forventet, idet makkeren, som nævnt, 
måtte kaste håndklædet i ringen i 11. time.  

Jeg ringede til Lotte fra LB-Jagtrejser og spurgte til sammensætningen af holdet. Hun 
forsikrede mig om at det ikke var et komplet sammentømret hold, så der nu nok 
ingen fare var for at jeg skulle føle mig ene og forladt uden min faste makker.  

Derfor blev den endelige beslutning taget 
Så nu skulle BLASEREN luftes og min aimpoint støves af.  
 
Deslige skulle jeg have muldvarpen luftet idet jeg var rendt tør for grisebønner. Jeg 
gruede for at nærme mig min krudtpusher, da det satme godtnok er blevet dyrt at 
handle jagtammo.  



Sidst jeg købte var for næsten 6 år siden, hvor jeg købte 120 lapua mega til en, selv 
dengang, MEGET favorabel pris.  
Jeg bød på en stak Lapua mega cal. 30.06  da der var en, der havde skiftet kaliber og 
han blev endog MEGET fornærmet over mit bud, der var langt over hvad jeg gav 
sidst.. Jeg behøver vel ikke at nævne jeg ikke fik "hammerslag" på det bud  
Den pris han forlangte var, set i bagklogskabens klare skinnende lys, slet ikke så ringe 
endda..  
 
 
Jeg var lidt spændt på, om jeg skulle vride min møg-nærige jyderøv for så meget 
guld, at det kostede mig et hjertestop af forargelse..  Jeg annoncerede overfor 
gutterne at I så fald jeg smækker stængerne i vejret, skal I lige melde jer, for så har 
min frue nok en billig drivjagt til salg...  
 
Jeg fik heldigvis et yderst favorabelt bud handlet igennem idet jeg ikke er kendt for at 
spare på krudtet når jeg jager gris.. 

Jagtstart 

Drivjagt er ordet. En makker sagde engang med skælvende stemme: "Det er sku som 
NARKO.... Drivjagt... Det er Narko" Jeg grinede en del af det, men har over tid måttet 
erkende, at det faktisk er som narko.. man kan ikke få nok, man skal bare have 
mere.. 
 
Planlægningen var kaotisk, tiden var knap, som nævnt måtte min faste makker melde 
fra. Det betød at jeg måtte alene afsted. Det havde jeg aldrig prøvet før, så valget 
faldt på en bustur med LB-Jagtrejser. Min beslutning gik på, at når det er en bustur så 
ville der være rig lejlighed til at lære "kollegerne" at kende.  
 
Efter en lang juleferie, hvor alt for øvrigt gik galt i hjemmet med vandskader og 
strømafbrydelser til følge, oprandt dagen endeligt for afrejse. Barometeret var i bund, 
energien var ikke i top, men udsigten til tre dage på drivjagt hjalp på humøret. I 
bussen, der for øvrigt var af glimrende standart, var der fuld forplejning, med både øl 
og vand ad libitum, blev stemningen hurtigt rigtig god. Snakken gik og forventningens 
glæde begyndte så småt at skubbe de hjemlige strabadser i baggrunden. 
 
Turen til det nordlige Polen gik umiddelbart glimrende, men i forvirringen i juleferien 
havde jeg glemt at hæve Euro-kontanter til drivere og tolk.  
INTET problem tænkte Klokkeren, jeg hæver da bare på vejen derned. Desværre ville 
automaten på den eneste bemandede tankstation vi holdt på i Tyskland, ikke 
acceptere visa-kort.. SATAN og en masse andre ukvemsord fandt frem i klokkerens 
mund, men pyt vi hæver da bare i Polen....  
Som sagt så gjort, problemet bestod nu bare i, at i Polen kommer der Polske 
matadorpenge ud af maskineriet, så med en Utålmodig buschauffør, der havde sat 



kompresserhornet fast på "højlydt" utålmodigt ventende, stod jeg nu ved Kantoren og 
blev berøvet ved højlys dag. Fuck de er ikke kede af deres vekselgebyrer når der skal 
veksles......  
Jeg indfandt mig i bussen og den første kvajebajer blev leveret af undertegnede.. Men 
pyt, bajerne var gratis og nu havde jeg euro.. . 
 
På grund af de mange, der havde valgt eneværelse havde LB-Jagtrejser måttet finde 
nyt hotel. Det var ikke et dårligt bytte, for Apollo-hotel i Darlowo var uovertruffent. 
Dejlige værelser, lækre forhold, god mad og ikke mindst en god bar.. Som sagt, 
Enestående forhold. 
 
Vi blev præsenteret for vores Tolk.. En polsk skønjomfru. Ikke nok med hun var 
temmelig yndig at se på, hun kunne også gebærde sig på ordentligt forståeligt 
engelsk og i terrænet var hun bestemt heller ikke ueffen. Dejligt at man ikke skal 
belemres med en højtråbende tumpe, der nærmest ser en ære i at genne vildtet væk 
når de er med ude for at sætte posterne af..  Forståeligt nok var hun ret vellidt af 
selskabet, der for øvrigt udelukkende bestod af mandfolk 
 
Godt forædte efter et herligt måltid kom de polske jagtledere på besøg for at give de 
vigtigste informationer. Jagten blev beskrevet på glimrende vis og de polske 
arrangører virkede både overbevisende og professionelle. 

Første jagtdag 
Dagen oprandt, dag et af jagten skulle starte.  
Vi blev kørt ud i skoven i en veludstyret "Bonanza" og min første post næst-yderst i 
kæden blev bemandet. 
Allerede kort efter drevet blev blæst i gang, kommer der en ræv luskende. Desværre 
bød den sig ikke til et skud, idet vinklen til sidemanden var for spids og da den 
endeligt gik fri syntes jeg ikke afstanden passede mig... Kort tid efter var der igen 
gang i skovbunden.  
Jeg antog først kronvildt, men kunne hurtigt konstatere, at det var svin... En stor en 
af slagsen endda. Jeg afventede, grisen der var årvågen, men den sprang alligevel 
frem. Jeg monterede riflen og kunne give et hurtigt skud til dyret, der løbende 
forendte i skraldet. 
Sikken forløsning. Alle bekymringerne fra mit vandskadede hjem var som blæst væk 
med det skud. Første skud i første såt på første dag var afgivet til en stor gris og 
endda med succes...  





NU VAR KLOKKEREN PÅ JAGT  En venlig tanke blev sendt til min 
"bønnepusher" grisepillerne havde virket efter hensigten 
I andet drev fik jeg en rigtig møgpost.. (Troede jeg) 
Der var kun et meget smalt spor, med meget tæt underskov op til. Chancerne for 
skud var små og man skulle være usandsynligt hurtig..  
Jeg havde trænet en del både tørtræning i hjemmet, men også mange ture i 
skydebiografen skulle nu forhåbentligt stå sin prøve og det skal jeg love for det 
gjorde.  
Endnu en gang var der action på min post. Jeg kunne ane bevægelse i skovbunden 
lidt fremme til højre og gjorde klar.. Ud kom en gris, kaste riflen til skulderen, finde 
aimpoint-pletten på grisen, foranhold og bum. Grisen trimlede som i vildsvinefeber-
filmen, repetere og næste gris blev leveret, desværre ikke med så godt et skud som 
den første. To fangstskud  og tilbage for at få hold til gris nummer tre. Finder grisen i 
aimpointen og klik... Der er satme ikke meget partisan-magasin på sådan en Blaser 
r93ér… ROOKIEFEJL der er altså kun plads til fire bønner i sådan en....  
Chancen var forpasset, men træningen fornægtede sig ikke, jeg havde nu, allerede 
efter andet drev tre grise på paraden... Sikken fantastisk start.......  
Resten af dagen bød på regn, slud og generel møgvejr og ikke flere chancer til 
undertegnede. 
 
Vej jagtens afslutning blev jeg udnævnt til jagtens konge.. Fordi jeg havde været så 
heldig at nedlægge tre grise i løbet af dagen KLOKKERKONGEN  



 
Om aftenen blev vi os, godt forædte,  placeret ved baren og dagens præstationer blev 
diskuteret, der blev pralet på behørig vis og det hele blev skyllet ned med rigelige 
mængder tyndt polsk øl. 
 

Anden dag 
Dag to bød sig til og et par af deltagerne havde kigget vel meget på indholdet af 
baren, så efter en kort ventetid fik vi de sidste smidt i bussen og en ny jagtdag 
ventede  
Dagen startede lidt småkedeligt for os alle. Der var ikke så meget gang i den som 
dagen forinden. Der blev dog nedlagt et fornuftigt antal grise. Jeg selv valgte at skyde 
forbi til en kevlar-ræv..    
I næstsidste drev fik jeg IGEN en yderpost. Det skal siges at der i området er meget 
vådt, så vi var nødsaget til at gå temmeligt langt for at komme på post. Det betød, at 
vi max skulle forvente 6-7 drev om dagen.  
Jeg kom på plads efter en LANG gåtur og umiddelbart derefter gik hundene for fuld 
musik ud af såten efter råvildt. Dette var til stor irritation, da det var en stor såt og 
driverne ville ikke kunne drive vildtet ud uden hundene. Hundene kom midlertid 
langsom tilbage. Stadigt drivende for fuld hals. Med sig havde de et knokkelstort svin. 
Jeg blev noget overrasket men gjorde mig klar.  
Grisen var meget fokuseret bagud og den forendte for en 185 grains Lapua mega 



placeret lige bag øret. Det kunne den ikke holde til og den forendte i skraldet..  
Imens jeg sikrede på grisen kom Hjortene. Endeligt var jeg ved at sige. Hjortene 
havde ikke været nemme og nu var de der.. Desværre stod jeg med ryggen til, 
heldigvis tænker jeg nok, for de tre knægte, der kom ud, var vist mere end min 
økonomiske formåen havde kunnet klare.. Fuck de var store. Og flotte forøvrigt.... 

Som nævnt bød dag to ikke på det vilde ”Fiskehandleren” havde dog drev i det og han 
endte bl.a. med dagens største gris på paraden og fik derfor æren af at kunne kalde 
sig jagtens konge på dag to 
 
Tredje dag 
Trediedagen bød på vidunderligt vejr, Frostklart og en gryende sol kompenserede for, 
at det var sidstedagen vi tog hul på. 
Første drev bød på lidt af hvert. En af deltagerne, der ikke havde haft held før nu fik 
leveret en lille gris. Jeg selv valgte på skammeligste vis at skyde fire skud forbi til en 
gris, der kom frem med overlydsfart. . Jeg kunne ved selvsamme lejlighed konstatere 
at mine lapua-grisebønner ikke formåede at dødskyde bøgetræer...  
 
 
Det var selvfølgelig i denne såt at den kønne guide stod ved siden af og konstaterede 
at træerne åbenbart ikke gror ind i himlen. 
 
Dagens fjerde såt kom til at byde på et af højdepunkterne i min karriere som jæger. 
Efter endnu en lang gåtur blev jeg placeret alleryderst sammen med den polske 
jagtleder.  
Allerede tidligt i drevet blev der meldt grise fremad ret ud imod min post. Jeg nåede 
at få pulsen op over et par stykker råvildt, der pludselig forcerede en grøft få meter 
fra mig. Jeg havde valgt ikke at skyde til råvildt idet bukken jo er fredet i Polen på 
indeværende tidspunkt og en lille fejltagelse i forhold til at skyde en kastebuk, kan 
ende som en endog meget bekostelig affære. 
Ud af øjenkrogen ser jeg bevægelse. 
Som i jagtfilmende ser jeg en lille rotte på fire grise komme på tværs af såten 
henimod min post. Jeg spænder hanen og gør klar. Den Polske jagtleder hvæser 
Schiessen schiessen, men jeg venter til de er fri. Jeg finder ud af hvorfor han var så 
ivrig med at jeg skulle skyde, da jeg havde fejlvurderet hastigheden på dem. Det gik 
satme stærkt. Og pludselig var de inde på endog meget ubehagelig kort afstand. Jeg 
leverer første gris med et hovedskud, repeterer og skyder nummer to. Tredie gris 
springer hen over de to første og forender ret ude foran mig. Fjerde gris kom jeg 
simpelhen bagefter, hvilket betød en klar forbier.. Sikken oplevelse tre grise leveret... 
forendt med under en meters mellemrum Jeg skal lige hilse og sige pulsen var høj. 
Polakken var helt vild, jeg selv var grebet af feberen og jeg kunne have skreget af 
begejstring.. Det her var fuldstændigt vildt. Inden jeg fik pulsen ned bemærkede jeg 
igen der var gang i den. Ude til højre kom en gris løbende og der var fart på. Jeg 
havde godtid til til at vurdere afstand og hastighed og kunne finde et egnet sted at jeg 



ville lægge skud til den. På trods af der var "god" tid valgte jeg ikke at ramme i første 
skud. Derimod kunne jeg i andet skud sende en god kugle til grisen næsten 80 meter 
ude. Satme en vild post. Jagtleder og drivere hujede og klappede, så stemningen var 
helt høj hos undertegnede da de tilbød at tage billeder af "samlingen" 

 

 
Resten af dagen havde jeg ikke chance for at afgive forsvarlige skud, men det skal jeg 
love for resten af selskabet fik. 
Sidste dag bød på over 30 stykker nedlagt vildt, hvoraf der endeligt blev nedlagt 
kronvildt...Ved paraden bliver herren, der har nedlagt hjort kaldt op og bliver tildelt 
pokalen for dagens jagtkonge. Jeg selv får medaljen som vice-konge (det er hvad de 
kaldte det, mærkelig titel :-) ) for min præstation med de fire grise på en post.



 
Jeg ved godt fire grise på en post måske ikke er noget vildt. Filmene ”Vildsvinefeber 
1-6” har flyttet den generelle opfattelse af hvad, der er ”vildt” men som nævnt, så er 
jeg ramt af vildsvinefeberen og det betyder at det her simpelthen er noget af det 
fedeste jeg har oplevet.... I alt 8 grise på tre dage 
Sikken fantastisk tur.  
Turen til Danmark bød ikke på det vilde, vi var trætte, så vi sov det meste af turen 
hjem.. 

Der skal herfra lyde en stor tak til alle på holdet for en forrygende tur. Især tak til 
”Fiskehandleren”, ”Slagteren” fra Tylstrup, Jan ”Rejseleder” (Det sørgelige lille magre 
drengebarn) For alle at lægge øre til alle mine løgnehistorier og for ligeledes gavmildt 
at dele ud af egne løgnagtige erfaringer. Jeg håber vore veje må krydses igen engang. 
I er sku herlige. 

Ligeledes vil jeg her på falderebet takke LB-Jagtrejser for en velarrangeret tur, hvor 
der var styr på det hele 
Venligst 
Dan "KLOKKER" Korgaard 


