
 
Jagttur til Polen 6-7-8-9/12 2007 
Turen fra Danmark til Polen gik godt. Vi ankom dog et par timer forsinket kl. ca. 20 til et fint sted 
med gode 2-mandsværelser, midt inde i skoven. Efter aftensmad og en snak om hvad vi måtte skyde 
gik vi i seng.  
 
Dag 1 på reviret Manowo: 
I første såt så jeg intet. I anden såt står jeg med en tæt granskov foran mig og det regner kraftigt, da 
et vildsvin kommer lige spidst på mig. Min sidepost skyder et skud forbi, og jeg skyder et skud 
forbi. Min anden sidepost skyder ligeledes forbi, hvorefter jeg træffer i mit andet skud, og grisen 
vælter. Kort efter skyder tredie post fra mig 3 forbi skud på en gris. Der bliver skudt yderligere. 

            Sådan gik det til da jeg skød min første gris fortæller Peter…      
 
I fjerde såt sidder jeg i en hochstand da min sidepost skyder en ræv. Pludselig kommer en rå med 
lam ud 25 m fra mig og stopper. Jeg finder lammet i sigtet, og lammet får en perfekt bladkugle, går 
10 m og skvatter død om.  
 
I sidste såt står jeg i høj løvskov med en stor å bag mig. Pludselig hører jeg en lyd bag mig, og ca. 
12 – 13 grise står bag mig, men i en stor klump. Jeg vender mig om, og grisene starter som perler på 
en snor. Jeg får hold på en af dem, og ser jeg træffer. Jeg repeterer, finder en ny gris men skyder 
foran. 
 

 
 
 
 
 



En driver kommer ud og finder grisen, som er en keiler med 14,7 cm tænder og en 
vægt på 70 kg. 

 
Dagens resultat: 5 vildsvin, 5 rådyr og en ræv. 

 

            Efter paraden får jeg smurt blod i hovedet fordi det er min første gris.  
            - Først nu går det op for mig, hvilken fantastisk dag det har været. 



Dag 2 på reviret: 
Efter parole kørte vi i skoven. Vejret var overskyet med en lille byge en gang imellem. I første såt 
bliver der skudt et vildsvin og desværre anskudt en hild. I anden og tredje såt får jeg råvildt for, men 
det er meget svært at se om det er rå/lam/buk når vildtet kommer stærkt, så jeg undlader at skyde. 
Fjerde såt bliver en stor oplevelse. Lotte og Brian står på hver deres side af mig. Drevet er i gang, 
der er hals og en spidshjort kommer travende ud foran mig. Den er fredet så jeg nyder synet af den.  
                
To min. efter kommer der to stk. råvildt, men igen – bukken er fredet og koster 3500 kr. at 
nedlægge, så jeg undlader at skyde da de ser store ud. Pludselig kommer der en 6 ender hjort ca. 70 
m fra mig. Men uden kuglefang og ind i drevet nøjes jeg med at nyde synet af den. Hjorten drejer 
mod Lotte og passerer i sideskud på ca. 70 m. Hun skyder og træffer hjorten, som dog fortsætter. 
Der er mange svin i såten og der falder ca. 10 skud. Leo er heldig og skyder en stor gris. Der bliver 
også skudt et lam.  
 
Efter en dejlig frokost i skoven er det igen tid til at jage. Om eftermiddagen har jeg 3 – 4 gange 
råvildt for, og i sidste såt kommer der et stort vildsvin løbende over en skovvej, som jeg desværre 
ikke når at skyde til. Vi har haft en god dag med masser af vildt, men dårlig skudstatistik, da der er 
blevet skudt til 3 krondyr, 1 ræv og flere grise, som ikke er leveret.  
 
Dag 3 på reviret Rybitwa Kolobrzeg 
I dag var det mest vildsvin der skulle jages i nogle store engområder. I første såt skyder fynboen 
Knud til en stor keiler, der vender om, løber tilbage og Arne skyden den med 1 skud. Arne ønskes 
tillykke med keileren, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at Knud har givet den en mavekugle, 
og han får æren af keileren.  
 
I tredje såt står Arne og Lotte ved siden af mig. Der falder en del skud længere fremme, og 
pludselig kommer en ræv bagud mellem Lotte og Arne. Lotte skyder 2 og Arne 1 gang uden 
resultat. Fremme foran bliver der skudt 1 ræv og 1 svin.  
 
I såten før middag skyder Per L sin første gris i 3 skud, og yderligere 1 gris falder. Første såt før 
middag bliver der skudt 2 grise, 2 rådyr og der bliver skudt forbi på både ræv og gris. Jeg sidder 
selv i en hochstand og får 6 stk. råvildt for, men der er det med de bukke… og undlader at skyde. 
Lige før såten er slut kommer der en gris bagved mig, men jeg kan ikke få mig vendt nok, og grisen 
forsvinder.  
 
I sidste såt bryder krigen ud. Jeg ser selv en stor keiler (turens næststørste) blive skudt i 3 skud ud 
over en åben eng. Jeg ser andet skud gå 10 cm bagved mens tredje skud sider som det skal og 
keileren vælter. Svend Åge er herefter pludselig i syvende himmel. Der falder 12 grise i såten + 1 
rådyr. Lars skyder 4 grise og 1 dyr, Brian 3 grise.  
 
På paraden ligger 20 grise (3 keilere), 3 rådyr og 1 ræv – i 65 skud. 
 
 
 
 
 
 
 



             
Tak til alle på holdet for en fantastisk tur, og tak til Brian og Lotte for en fantastisk organisering, 
som endte med 27 grise (5 keilere), 14 stk. råvildt og 2 ræve. I alt 43 stk. vildt i 121 skud. 

 
Peter Therkildsen 

 


