
Hej Lotte og Brian 

 

Som lovet en fyldig jagthistorie fra vores tur på brunstbukke i starten af august 2011. Den 31. juli 

kl.. 21 startede turen mod Polen med masser af forventning i bagagen,  

og jeg siger jer den blev så rigelig indfriet. Kl. 10 næste formiddag når vi frem til jagthytten, hvor vi 

skal tilbringe de næste 4 dage. Vi bliver modtaget med åbne arme af jagtchefen, tolken og kokken. 

Efter en kort snak om hvad vi forventer og ønsker os, ligger vi os nogle timer inden det går løs om 

aftenen. 

 

 

 

1.pürch 

Efter en super middag med diverse traditionelle retter ankommer vores stalkere ved 17-tiden. Jeg 

får tildelt en stalker som hedder Arek, og han kan både lidt tysk/engelsk, så det er bare en god 

start. Vi skal ud i nogle enorme grønne enge/brakområder og der går da ikke lang tid før vi øjner et 

sæt (buk-rå) på omkring 500 m, vi kommer hurtigt ind på ca. 200 m, men må derefter ned og kravle 

og efter ca. 10 min er vi kommet i en god position på ca. 100m. På knæ og riflen i min teleskopiske 

skydestok forender den modne seksender i skuddet. På vej ud til bukken stopper Arek og ser en 

anden stor buk, som dog bliver stødt, da vi rejser en 4-5 stykker kronvildt i nogle remisser. Vi 

brækker bukken og videre går det. Vi ser denne aften 12 forskellige bukke! Da vi er på vej hen til 

bilen i mørket, spotter vi et enligt stykke råvildt. Det er en fin buk og riflen ryger i stokken. Bukken 

forender på skudstedet ca. 120m. Det viser sig at være en ulige seksender, lidt mindre end først 

antaget. Vi kører hjem og her har Søren skudt sin første buk, en rigtig flot seksender på ca. 305 gr. 



Allan har skudt en fin seksender og Henrik set 4 bukke, men dog ikke kommet til skud. 4 

seksendere i alt.   

 



 

 

 

2.pürch 

Første morgen i det dejlige jagtland, vi kører ud til nogle brakmarker/kornmarker, vi ser en del dyr 

også nogle mindre bukke som trækker frinummer. Vi ser til min store forbavselse nogle sorte 

skygger der tromler rundt i kornet ca. 60 m ude, det er vildsvin! Vi afventer de skal krydse over i 

brakmarken, for at få kroppen fri. Imens går en lovende gaffelbuk, lidt over ørene fra 50 m og forbi 

os på ca. 15 m (fed oplevelse). Grisene kommer ud på sporet som vi står på mellem de 2 marker 

og går væk fra os, men drejer hurtigt over i brakken, de er meget urolige, men jeg får hold i en der 

står fri og den går ned i skuddet og de 3 andre får benene på nakken. Min første gris vejede 54 kg 

brækket. Vi går videre max en halv time efter står der en høj tynd seksender på 70 m og jeg 

skyder, han går også ned. Nu er gode råd dyre, vi har 8 pürch og kl. er 6.15 på 2 pürch og jeg har 

skudt halvdelen! Jeg siger vi skal køre hjem, og det gør vi. På vejen hjem ser vi bare en rigtig god 

seksender med meget lange forsprosser og jeg er kl.ar igen. Vi lister rundt om et læbælte og han 

går lige imod os, han vender siden til på ca. 80 m og forender i skuddet. Vi kører direkte hjem og 

møder en glad Allan der står og betragter 2 flotte seksendere. Vi drikker et par øl i solen inden de 

andre kommer hjem. Henrik møder op med 2 flotte seksendere og søren havde ikke heldet med 

sig denne morgen. 6 seksendere og 1 vildsvin i alt. 



 
 

3.pürch 

Det er så 2 aften og Arek og jeg skal i skoven og jage og det har jeg det fint med. Havde en 

fornemmelse af, at der var mindre gang i den derinde. Vi lister vel ca. i et kvarter frem til en stor 

lysning, hvor vi starter med at kigge lige ind i spejlet af et dyr på omkring 70 m. Jeg husker tydeligt 

jeg tænkte (det skal ikke være en buk), den rejser hovedet og en kl.okkekl.ar rød seksender står 

og aner absolut ingenting. Arek siger "Gute Bock" og det kan jeg jo godt selv se og det varer heller 

ikke mange sekunder før Saueren smælder for 6 gang på 3 Pürch. Bukken springer op og løber 

ca. 30 m, hvor den falder omkring for et skud i lungerne. Vi kører hjem og denne aften har Henrik 

skudt et lille vildsvin og en ræv. 1 seksender 1 ræv 1 vildsvin i alt. 



 
 

4.pürch 

Jeg er denne morgen blevet videomand for Allan, og det var faktisk en dejlig afslappende måde at 

være med på. Vi så 3 bukke, men kom kun på hold af en gaffelbuk på ca. 60 m. Den gik ned i 

skuddet og den buk kan vi jo se igen og igen. denne morgen havde Henrik skudt 2 rigtig flotte 

seksendere, den ene med massevis af flotte perler. Søren havde skudt en flot ulige seksender. Vi 

var halvvejs igennem jagten og status. Søren 2 Allan 4 Henrik 4 og mig 5 plus de 2 vildsvin og en 

ræv. Vi prøvede ved hjælp fra Brian at få 3 ekstra bukke, men kvoten var opbrugt og vi måtte jage 

svin i stedet. 



 
 

5.pürch 

Vi kører ud i noget skov og ser også en del dyr. En fin seksser løber efter en rå inde i skoven på 

knap 50 m. Men jeg havde via tolken fået forklaret Arek, at jeg godt ville skyde en specialbuk som 

min sidste, så denne fine seksender var aldrig i fare. Vi går hele aftenen og der er meget varmt. Vi 

kommer frem til en kæmpe mark og står der vel omkring 3 kvarter før vi ser et sæt meget langt 

ude. Det er en buk med en stang, omkring ørehøjde. Søren havde haft den for dagen før uden og 

komme til skud. Søren stalker Daniel er bror til Arek, tror det var derfor de havde snakket om jeg 

skulle prøve den. Vi bruger bukkekaldet og den reagerer. Mørket kommer hurtigt og vi bruger nok 

et kvarter for at få den ind på ca. 70 m. Jeg skyder men kunne ikke vurdere opsatsen i mørket. 

Den falder sammen, men jeg ser kun ildglimtet fra riflen. Vi henter min buk nr. 40 og hvilken en. 

Gaffel med en stang og den anden knækket helt nede i rosenkransen. Hjemme ved hytten har 

Søren skudt en flot seksender, Allan en abnorm mindre buk og Henrik en fin seksender. 



 
 

6.pürch 

Var jeg jo ude af spillet og valgte at sove længe, bliver vækket ca. kl. 7.30 af 3 glade jægere der 

havde skudt hver deres buk. 3 seksendere selvfølgelig ;) Henrik Allan og mig havde skudt fuldt hus 

og Søren 4 stk. Vi aftalte at vi under ingen omstændigheder ville ud sidste morgen, vi ville drikke 

nogle velfortjente Tyskie og noget vodka.  



 

 

Vi havde hørt at der i ugen op til vores tur havde regnet del, men dette var bestemt ikke 

vejrudsigten for de 4 dage vi var kommet til Polen. Derfor var en tur til en nærtliggende skovsø i de 

varme eftermiddagstimer et skønt afbræk mellem morgen- og aftenpürchen. 



 
 

7.pürch 

Henrik og Allan ville på grisejagt og Søren spurgte om jeg ikke ville prøve kræfter med en af hans 

2 resterende bukke, og det var jeg meget opsat på. desværre ville jagtchefen ikke have andre end 

Søren der jagede de 2 bukke, det blev jeg sku lidt knotten over. Vi havde bestilt 24 og så kan 

fordelingen vel være lidt ligegyldigt syntes jeg. Søren kom senere hjem med en fin seksser og vi 

andre fik ikke flere grise denne sidste aften. 



 
 

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak for en supertur til Brian og Lotte, alt var som aftalt hjemmefra 

med trofæstørrelser som var vigtigt for os. Reviret vil vi gerne genleje næste år på samme 

tidspunkt og forhåbentlig med de samme stalkere, da de alle kunne lidt tysk og vidste hvad de 

lavede, og vi generelt bare havde det godt sammen. 



 
 

De bedste jægerhilsner 

 

Henrik, Allan, Søren og Mark 

 


