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Nio drev på  
tre dagar
Tjeckien. Centraleuropas oslipade diamant. 
För dig som älskar drevjakt.
text pontus hammarlund  foto hans berggren
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J
aktarrangemanget kanske inte 
har tysk precision. Det skaver lite emel-
lanåt. När klockan slagit avfärd från ho-
tellet första morgonen sitter jaktstab och 
hundförare lugnt kvar och samtalar över 
sitt morgonkaffe. Utanför, påklädda och 
laddade till tänderna, står 25 jaktturister 

och undrar vad som egentligen händer? 08.15 visar sig 
lika gärna kunna bli 08.30. Det är bara att vänja sig. 

Thomas Berger på jaktreseföretaget Jakt i Tjeckien 
får förklara detta både en och två gånger under dagar-
na i landet.

– Det är så det fungerar här. Jakten är ingen militä-
risk övning utan man kan få vänta några minuter när 
jaktledaren sitter och dricker kaffe. Vill man att allt ska 
ske efter ett punktligt exakt schema kanske det finns 
bättre jakter. Ändå presenteras det mycket vilt till skyt-
tarna, sedan är det upp till dem. Däremot, baserat på 
erfarenhet av skandinavisk skyttekunskap, så vågar vi 
garantera minst 60 klövvilt på viltparaden efter tre da-
gars jakt, säger han. 

Som jaktgäst kan man alltså antingen välja att irri-
tera sig på att saker och ting inte fungerar lika perfekt 
som hemma i Sverige eller på väloljade drevjakter i ex-
empelvis Tyskland. Eller så väljer man att acceptera res-
målets seder och bruk. Och vem vet? Det är möjligt att 
man till och med kommer att roas av det innan det är 
dags att vända hem. För i ärlighetens namn – vad är 
det för vits att resa utomlands för att jaga om allt ändå 
är som hemma?

Jag bestämmer mig för det sistnämnda och lägger 
gnällandet på hyllan för att istället njuta av jakten. För 
vilt finns det. I mängder. 25 skyttar kommer under tre 
dagar att passa av nio såtar. Med andra ord finns 25 upp-
levelser och berättelser om denna jakt. Här kommer min.

Dag 1, drev 1

under researchen inför resan fick jag höra 
skräckhistorier om jakter i andra områden i Tjeckien 
där hjortar i bur släppts ut under pågående drev. Om 
vilt som oförklarligt dundrat i pass i samma skogar som 
minuten tidigare, när passkyttarna placerats ut, inte 
kunnat presentera ett enda klövavtryck. 

Farhågorna om att råka ut för något liknande är som 
bortblåsta samma sekund jag tar rygg på skogsingenjö-
ren och tillika jaktledaren i området, Miloslav Brotanek, 
inför första drevet Švecova Pila. De välanvända viltsti-
garna ringlar upp och ner för sluttningarna i spårsnön 

som fallit den senaste tiden. Det råder 
inget tvivel om att den kuperade terräng-
en 600–800 meter över havet vi befin-
ner oss på hyser starka bestånd av både 
kronhjort och vildsvin.

Novembermorgonen håller strax över 
noll grader och det är närmast vindstil-
la. Snön dämpar våra steg. Vi följer en 
körväg som skär rakt in i det 250 hek-
tar stora området som ska jagas av. Fem 
av oss ska stå på pass mitt i såten. Mi-
loslav Brotanek pekar på mig och ritar i 
snön snabbt upp från vilket håll drevet 
kommer, mina förbjudna skjutriktningar 
och hur långt bort längs den lilla körvä-
gen min passgranne kommer att stå. 200 
meter står det skrivet i snön. Framför 
mig reser sig en brant sluttning med tät 
granskog. På nedlutet bakom mig domi-
nerar ädellövskogen. Där finns 

Det råder inget tvivel om att den 
kuperade terrängen 600–800 

meter över havet vi befinner oss 
på hyser starka bestånd av både 

kronhjort och vildsvin.
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också öppna ytor mellan bokarnas och ekarnas stam-
mar. Det är där jag ser framför mig att skottchanserna 
kommer att komma.

Eftersom min tyska är precis lika undermålig som 
jaktledarens engelska står jag kvar på vägen en stund för 
att försäkra mig om var min passgranne ställs av. 200 
meter är snart 300 meter men de fortsätter att prome-
nera närmare 400 meter innan de försvinner ur mitt 
synfält. Felmarginalen är förvisso åt rätt håll beträffan-
de säkerheten men det känns ändå lite olustigt att in-
struktionerna jag precis fått uppritade i snön slutat att 
gälla. Jag lovar mig själv att fortsättningsvis alltid fråga 
en gång extra, lägga till erforderlig säkerhetsmarginal 
och att inte lita blint på att instruktionerna alltid är 100 
procent korrekta.

Det dröjer inte länge innan den stilla morgonens tyst-
nad bryts. De första gevärsknallarna studsar mellan ber-
gen. En fascinerande upplevelse då ekot många gånger 
upplevs kraftigare än direktknallarna djupare ner i da-
len. Det är helt klart mycket vilt på benen. 

Hindar och kalvar av både kron- och dovvilt är lovli-
ga medan samtliga hjortar är fredade. Handjur är pre-
cis som rådjur inte tillåtna att skjuta under drevjakt i 
Tjeckien. Däremot är vildsvin lovliga, men givetvis ska 
suggorna sparas. Det är också tillåtet att skjuta räv och 
mårdhund. 

Jag hinner precis memorera denna information in-
nan jag hör fotografen Hans Berggren, som står ett par 
meter bakom mig, viska upphetsat. 

– Kronhjort, kronhjort. Det kommer en kronhjort 
längs vägen!

Det dröjer innan jag ser hjorten från min position men 
så snart jag gör det kan jag i kikarsiktet konstatera att 
det är en ensam hind. Skotthållet är dock för långt, när-
mare 150 meter, så jag släpper upp henne i skogen. Men 
det är något som inte stämmer. Hon rör sig ansträngt. 
Det är inte helt lätt att avgöra mellan trädens stammar 
men nog ser det ut som att hon haltar en aning. Dess-
värre försvinner hon snart ur mitt synfält. Jag grämer 
mig en aning. Var hon påskjuten? Jag kanske skulle ha 
tagit skottet ändå? 

En rörelse i ögonvrån minuten senare. Hinden kom-
mer tillbaka. Den här gången lite närmare, 120–130 
meter, och hon är på väg att passera körvägen i rikt-
ning mot ravinen nedanför. Och visst haltar hon. Blixt-
snabbt bestämmer jag mig, svingar ikapp, förbi, och 
låter skottet gå. Det är ett chansartat skott men över-
tygelsen om att hon är påskjuten får fälla avgörandet. 
Hinden slår en kullerbytta och blir liggande i snön. En 
hög ryggträff som kräver ett uppföljande avfångnings-
skott. Mina farhågor visar sig senare stämma. Hinden 
var skadskjuten i bakbenet. Och hade gått långt med 
skadan utan att ta sårlega.

Dag 1, drev 2

K öttsoppa, bröd, grillat fläsk och korv, 
söta bakverk och kaffe. Efter en välsmakande 
och välbehövlig utelunch är det dags för da-
gens andra drev. Det första området tog he-

la förmiddagen att jaga av men nu ställs vi ut tätt som 
om det vore en klappjakt på fasan. En betydligt mindre 
såt med andra ord. 

Mitt pass verkar lovande. Åkermark i ryggen och en 
lövträdsridå till höger om mig som borde få eventuellt 

vilt att välja just den vägen när det blir för hett om öro-
nen i blandskogen framför mig. 

Det fälldes en hel del kronvilt och också några vild-
svin under förmiddagen men jag såg aldrig något mer 
än den skadade hinden jag fällde. Så jag hoppas på mer. 
Och det behöver jag inte göra länge. Det blir rent ut sagt 
ett jäkla liv på hundarna i skogen. Hundskall blandas 
med hundförarnas rop och grymtningar från uppretade 
vildsvin och snart börjar det röra sig vildsvin fram och 
tillbaka bland trädstammarna. Skott i den riktningen 
är förstås förbjudna då hundförarna befinner sig i den 
omedelbara närheten. Men vilket ögonblick som helst 
kommer vildsvinen att börja bryta sig ut ur skogsområ-
det och då gäller det att vara med på noterna. 

Fingrarnas grepp om kolven hårdnar. Pulsen slår allt 
snabbare. Det rör sig konstant bland skogens skuggor – 
hundförare, vildsvin och hundar i en salig röra. Samtli-
ga sinnen är på helspänn för att inte missa ögonblicket 
jag väntar på. 

Plötsligt får en årsgris nog och kastar sig ut mellan två 
skyttar bortanför mitt pass. Samtidigt börjar knallarna 
avlösa varandra på andra sidan skogen. Och i kanten av 
ett tätt granbestånd framför mig blir det fast ståndskall 
på en mindre galt. Dessvärre i förbjuden skjutriktning 
men något säger mig att den alpenländische dachsbracke 
som jobbar med grisen snart kommer att pressa ut den 
i den ridå som varje vildsvin med lite sans borde välja 
som flyktväg. 

Det är precis vad som händer några minuter sena-
re. Ut ur grantätningen kommer galten. Det går inte 
särskilt fort, däremot har han bestämt sig. Inget ska få 
stoppa honom att följa ridån av lövträd över gräsvallen 

Det gäller att ha geväret redo – inget pass är händelselöst under jakten.

tjeckien    drevjakttjeckien    drevjakt**
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till säkerheten på andra sidan. Jag osäkrar, går upp mitt 
i grisen och börjar lugnt svinga förbi. Men i ögonvrån 
ser jag hunden dyka upp alldeles för nära. Jag tvekar. 
Sekunden senare kommer hunden på efterkälken igen 
och jag bestämmer mig blixtsnabbt för att ett skott ändå 
är möjligt. Men hundens nära arbete bakom vildsvinet 
stör mig och jag svingar ikapp, för långt förbi och skju-
ter helt enkelt framför. Hund och gris följer sedan ridån 
lugnt över hela åkern utan att erbjuda någon chans till 
ytterligare skott. Alpenländische dachsbracken jobbar 
helt enkelt för nära galten. 

Det är bara att lyfta på hatten. Och rannsaka sig själv. 
Det var definitivt ingen fara för hunden när jag sköt 
men jag blev ändå för störd för att till 100 procent kun-
na koncentrera mig på att fälla grisen. Alltså borde jag 
inte ens försökt. 

Efter avslutat drev görs förstås en skottplatsunder-
sökning innan skottet helt avskrivs som en bom. I lå-
gornas sken kring viltparaden en stund senare känner 
jag nedstämdhet. Som sig bör efter ett misslyckande. 19 
vildsvin och 10 kronvilt ligger uppradade innanför gran-
riset men mina revanschsugna tankar är redan någon 
annanstans. I morgondagens första drev.

Dag 2, drev 1

V i bor på det lilla bergshotellet Kollerhof i 
byn Hamry i sydvästra Tjeckien knappt 15 
mil från Prag. Jakten äger rum i dess ome-
delbara närhet och det är lätt att förstå var-

för området är en populär vandringsdestination under 
sommarhalvåret. Ek- och bokskogarna klättrar upp längs 
bergssidorna från fälten i dalarna och på de högre höj-
derna tar granskogarna över. 

Det är i en sådan gränszon jag står placerad den ti-
diga morgonen. I ravinerna nedanför mig dominerar 
bokskogen men i den branta sluttningen där jag pre-
cis för in en kula i loppet står granarna med mindre än 
en armlängds lucka. Om ett vilt skulle stanna till bland 
dem kan det gå att skjuta men annars återstår bara en 
smal fyra meters lucka framför mig – och en lika smal 
på min vänstra sida. 

Vi befinner oss i området Suchy Kámen – Den torra 
stenen – och några hundra meter nedanför mig, precis 
vid gränsen mot Tyskland, drar drevet igång. Snart har 
hundförare och hundar passerat mig vidare in i såten. 
Jag står på bakpass. På andra sidan berget hör jag hun-
darna ta upp och snart börjar studsarknallarna än en 
gång eka längs bergssidorna. Mängder av hjortar och 
vildsvin är i rörelse. 

Ett nytt upptag hörs och denna 
gång verkar drevets riktning vara 
rätt – mot bakpasset. Det dröjer inte 
många minuter innan ljudet av gre-
nar som knäcks från en större grupp 
vilt fortplantar sig ner från höjder-
na ovanför mig. Jag letar febrilt ef-
ter avslöjande rörelser emellan gra-
narnas stammar och plötsligt ser jag 
ett brungrått tåg av kronvilt komma 
rusande nedför berget. 

Ledarhinden tar den lilla luckan 
framför mig i ett språng. Jag kon-
staterar snabbt att resten av grup-
pen består av sex till sju hindar och 

smalhindar. Fokuserar på en som inte har någon av de 
övriga farligt nära sig och låter skottet gå när hon på 
samma sätt som ledarhinden närmast svävar över den 
lilla luckan 60 meter upp i sluttningen. Knallen från 
9,3:an får flocken att öka farten. Min hind faller omkull. 
En smalhind kastar 180 grader. Resten av kronhjortstå-
get fortsätter däremot utan tvekan att följa ledarhinden. 

Jag har redan repeterat. Pipan pekar mot den fällda 
hinden, jag vill försäkra mig om att hon förblir liggan-
de, men i periferin följer jag med blicken också smal-
hinden som vände om. Hon kommer på bättre tankar, 
kastar runt igen, och försöker hinna ikapp sin flock. 
Samtidigt som resten av flocken passerar nästa öppning 
bland träden är hon tillbaka i den första. Jag släpper 
förbi henne för att lugnt och sansat börja följa henne 
genom kikarsiktet bland granarnas stammar. När hon 
på bara 25 meter kastar sig ut i nästa öppning ligger jag 
perfekt och kramar av. Hon tecknar möjligen en aning 
men rusar vidare nedför branten och slukas snart upp 
av skogens skuggor. 

Hundarna passerar under högljudd skallgivning och 
försvinner in på den tyska sidan och naturvårdsområ-
det Bayrische Wald. Sedan blir allt tyst. Så som det ba-
ra kan bli efter att tomhylsor plockats upp från marken 
under jakt. Som om ett drama på liv och död aldrig har 
ägt rum. Naturen återgår till sitt vilotillstånd. 

Lugnet infinner sig även hos mig. Trots maxpuls mi-
nuten tidigare. En hind ligger död en bit upp framför 
mig och den andra bör inte ha gått långt. Det kändes 
som ett välplacerat skott. 

När jakten är avblåst undersöker jag skottplatsen. Där 
syns egentligen ingenting men tio meter bort avslöjar 
en kanal av ljust blod hjortens flyktväg genom skogen. 
60–70 meter bort ligger hon död, skjuten i hjärtat.

Miloslav Brotanek är snart på plats. Han placerar en 
grankvist i vardera hinds mun och doppar sedan om-
sorgsfullt ytterligare en i blodet från ingångshålet på re-
spektive byte innan kvistarna övergår till min ägo. Samti-
digt som han skakar min hand – två gånger om.

Ett nytt upptag hörs och 
denna gång verkar drevets 
riktning vara rätt – mot 
bakpasset.

tjeckien    drevjakttjeckien    drevjakt**
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Viltet trivs i de tjeckiska skogarna.  
I området finns omkring 300 kronvilt 
och 300–400 vildsvin.
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Jaktmagasinet Big Games redaktör 
Pontus Hammarlund inspekterar 
fälld kronhind.

Centraleuropeiskt jaktmode. Hundarna tar igen sig – snart dags för en ny såt.

tjeckien    drevjakttjeckien    drevjakt**
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Hunden ligger för nära för ett uppföljande skott på den lilla galten.

Dramatiska sekunder är över.
Två kronhindar ligger.

JAKTOMRÅDET 
I SIFFROR

6 500 
hektar totalt.

5 000 
hektar av dessa 
utgörs av skog.

75 
procent barrskog.

25
procent lövskog.

1200 
hektar jordbruk.

40
hektar viltåkrar.

32
foderplatser.

1
heltidsanställd 

sköter utfodringen 
av vilt. 

5
ton majs går åt per 

vecka.

125
ton morötter körs 

ut i omgångar innan 
kronviltets brunst. 

För att undvika 
barkskador har man 

också börjat fodra 
in hjortarna i hägn 

under vinter.

130
kronvilt fälls per 

säsong . 

15
rådjur (bockar) fälls 

per säsong. 

30–40 
dovvilt fälls per 

säsong.

160–200 
vildsvin fälls per 

säsong.

tjeckien    drevjakttjeckien    drevjakt**
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Dag 2, drev 2

M iloslav brotanek är snabbt fram-
me och inspekterar åldern på alla hin-
dar som fälls.

– Vi skjuter bara gamla hjortar när de 
har som bäst utvecklade troféer, det vill säga när de är i 
10–12-årsåldern. Målet är ju att bygga upp en fin stam 
på sikt så vi är väldigt selektiva beträffande hjortarna. 
Det är också därför vi är rädda om våra ledarhindar.

På drevjakter av det här slaget, när beslut ska tas på 
en tiondels sekund, sker förstås misstag. Men helst ska 
inga äldre hindar ligga på viltparaden vid dagens slut. 
Och givetvis inga hjortar. Första dagen fälldes en spets-
hjort av en av jaktgästerna vilket innebar att jaktledaren 
fick ta fram spöet och lite skämtsamt straffa skytten till 
resterande jägares och inte minst kökspersonalen på 
Hotel Kollerhofs osminkade glädje. Däremot behövde 
han inte betala några böter för misstaget.

– Man får ta seden dit man kommer, så är det ju, det 
är en kulturgrej. Men det är klart att det kändes förned-
rande när man tittar upp och ser 20 kameror. Men jag 
såg verkligen inte att det var en hjort utan var säker på 
att det var en hind när jag sköt, sa den olyckliga skytten 
Bengt Andersson efter tre rapp i rumpan.

De tre vackra hjortar som dundrar fram över inägan 
framför mig direkt efter lunch är desto lättare att köns-
bestämma. Faktiskt redan innan de kommer i pass. Det 
omisskännliga ljudet när de ståtliga hornkronorna slår 
i trädens grenar avslöjar dem långt i förväg. Ett rådjur 
flyr hals över huvud samma väg och en brungris tum-
lar runt på åkern en bit bort när en passkytt fäller den 
med ett välriktat skott. Sedan ringer kyrkklockan ne-
re i byn. Och vi bryter för att hinna med dagens tredje 
och sista drev.

Dag 2, drev 3

drömpass. står på en väg med den tätaste av täta 
granplanteringar på ena sidan och bokskogarnas bok-
skog på andra sidan. Hundförarna ställer upp sig på vä-
gen framför mig och försvinner snart med rop, klappar 
och ljudliga knak in i granplanteringen.  Hundarna tar 
upp och jag känner i hela kroppen att bakpasset jag bli-
vit tilldelat är det hetaste i området. 

Och mycket riktigt. Precis enligt min plan kommer 
något försiktigt smygande genom granplanteringen. Klö-
varnas skrapande mot det som nu blivit barmark sätter 
igång fantasin. Men sedan hörs det bekanta ljudet som 
hördes i drevet innan igen och en mindre kronhjort med 
åtta taggar på huvudet lämnar planteringen för en ma-
jestätisk promenad upp i bokskogen 20–30 meter bort. 
Hjorten försvinner till sist ur mitt synfält men länge hör 
jag boklövens prassel under dess flykt högre upp i ber-
gen. När ljudet till slut tystnar blåses drevet av. 13 kron-
vilt, 12 vildsvin och 3 dovhjortar har fällts under dagen.

Dag 3, drev 1

i vanlig ordning inleds jakten lika stämningsfullt 
som den avslutas. Med hornblåsare. Och precis som 
vanligt översätter Thomas Berger, som bott i Tjeckien 
i 12 år och är väl integrerad i det tjeckiska samhället, 
jaktledningens instruktioner.
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VÅR RESA
Arrangerades av Jakt i Tjeckien och kostade cirka 13 500 kronor för tre dagars drevjakt. 
I priset ingår boende, helpension, fällavgifter, alla transporter i Tjeckien samt avgiften 
för en tillfällig tjeckisk jaktlicens. Eventuella alkoholhaltiga drycker och flygresan till 
Prag tillkommer. Minst 60 fällda vilt garanteras under varje tredagarsjakt. Den senaste 
säsongens tre sålda drevjakter resulterade i 97, 67 samt 85 vilt. Arrangören har även ett 
område med sikavilt. 

Hotel Kollerhof har ett vackert läge med utsikt över de omgivande bergen och dalen 
nedanför. Det är ett enkelt men trevligt familjeägt hotell. Frukostbuffèn är bra och på 
kvällarna serveras traditionella tjeckiska trerättersmiddagar. På hotellet finns också 
bastu och det går att boka massage.

 Läs mer på jaktitjeckien.se.

TIPS INFÖR GRUPPRESOR PÅ DREVJAKT
 Många länder arrangerar drevjakter. Tyskland, Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien 

etcetera, har alla sina seder och bruk. Ta noga reda på avskjutningsregler, hur stora områ-
den och antalet såtar som jagas av per dag samt eventuella fäll- och trofé avgifter innan 
du bokar resan så slipper du överraskningar. 

 Ta alltid referenser på arrangören.
 Om du inte känner resten av gruppen du reser med, ta om möjligt kontakt med dem 

innan du bokar så att det känns rätt. Även jägare i Sverige anammar olika seder och bruk 
och hamnar du i fel konstellation kan det sluta med att du längtar hem varje minut. Allra 
bäst är förstås att fylla hela gruppen med egna vänner och deras bekanta.

 Tänk på att etik och säkerhet inte alltid är densamma som i Sverige. Jaga efter eget 
huvud och låt dig inte frestas av tyvärr alltför vanliga kommentarer som: »Du är inte i 
Sverige nu, här skjuter vi i alla lägen«, vilka förstås är fullständigt förkastliga. 

Gruppresan lider mot sitt slut. På väg ut till näst sista såten.

Viltparad med spöstraff. Jaktresearrangören Thomas Berger utdelar sista rappet under överseende av jaktledaren Miloslav Brotanek.
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– Idag jagar vi bara vildsvin. Det 
är überläufer och frischling som gäl-
ler. Alltså fjolårsgrisar och kultingar.

För Thomas Berger, som till var-
dags driver ett företag inom bygg-
sektorn, är arrangerandet av jaktre-
sor ett sidoprojekt.

– Jag ordnar jaktresor för att det 
är kul. Det är definitivt inte för att 
tjäna några pengar utan det är ett 
sätt att finansiera viltvården i områ-
det. Det utfodras exempelvis mycket 
för att minska kronviltets ska dor på 
skogarna i området och det är inte 
gratis. Men som tur är så är mar-
kägaren också intresserad av att hål-
la välmående och täta stammar av 
klövvilt.

Det ligger en spänd förväntan i 
luften. Vi har under morgonen ta-
git oss till ett område utanför den 
lilla staden Klatovy. Ett nytt om-
råde även för Thomas Berger som 
har höga förväntningar. Här utgör 
bok- och ekskogarna, och dess ollon, 
en betydligt större andel av skogs-
arealen och på jordbruksmarkerna i 
trakten odlas en hel del majs under 
växtsäsongen.

Än en gång ställs vi ut tätt som un-
der hageljakt på drivet fältvilt. Jag 
får ett visserligen vackert men helt 
öppet pass på en väg i grovstammig 
bokskog. Mina passgrannar och jag 
har ingen möjlighet att ställa oss det 
minsta kamouflerade utan vi lyser 

som de tända lamporna längs ett elljusspår i skogen. 
Dessutom ligger vinden på rakt in i såten och det råder 
förstås totalförbjud att skjuta i den riktningen. Med 
andra ord kommer inte ett skott avlossas på vår flank 
av passkedjan.

Först kommer en sugga och kulting travande i lövtäck-
et under de ståtliga bokarna. 20–30 meter framför ked-
jan av passkyttar lyfter suggan trynet i luften och gri-
sarna vänder om tillbaka in i såten lika snabbt som de 
kom. En stund senare kommer en ensam brungris som 
följer deras exempel. Sedan blir det åter lugnt. Några 
enstaka skott hörs under drevet men det är långt ifrån 
den vildsvinsexplosion vi hoppats på.

 

Dag 3, drev 2

ännu ett pass i sanslöst vacker bokskog. Och den-
na gång känns det hetare då den gigantiska grantät-
ningen framför mig borde vara rena rama paradiset 
för områdets vildsvin. Dessutom ligger vinden rätt. 
Två dovhjortar visar sig snart och följs därefter upp 
av en grupp på fem. Typiskt att de inte är lovliga idag. 
En ettrig borderterrier driver en råget ut ur grantät-
ningen innan ytterligare hundskall börjar fortplanta 
sig allt intensivare åt vårt håll. Plötsligt bryter en stor 
sugga och en kulting ut mellan passkyttarna bredvid 
mig och den lilla grisen slår snart en kullerbytta och 
blir liggande bland högarna av löv. Sedan börjar det 
snöa. Och jag längtar till lunch.

Dag 3, drev 3

inte ett skott avlossas. Jag ser fem rådjur och sju 
dovvilt men inte en enda vildsvinsobservation rappor-
teras. Kanske inte så konstigt när det kommer till min 
kännedom att hundförarna faktiskt rundar grantätning-
arna inne i såten. Den obligatoriska dricksen efter jak-
ten kommer inte bli väl tilltagen idag.

Dag 3, drev 4

J aktresans sista drev är även det viltfat-
tigt. Jag och fotografen Hans Berggren skym-
tar visserligen ett par vildsvin och några rådjur 
men studsarknallarna är få. 

När dagen till slut summeras konstaterar vi att vild-
svinen som gått i pass har varit få men också att skytte-
förmågan inte varit på topp. Det ligger bara tio vildsvin 
uppradade på viltparaden.

Sammanfattning

sista dagens jakt lägger förstås viss sordin över to-
talupplevelsen. Den höll helt enkelt inte måttet. Därför 
är det lätt att glömma att vi var många jägare som un-
der högtidliga former bjöds in i viltparadens hjärta för 
att motta en grankvist av jaktledaren Miloslav Brotanek 
under de två första dagarna. Då fälldes 29 respektive 
28 vilt vilket såklart är mer än godkänt. Totalt fäller vi 
67 vilt under tre dagars jakt vilket är i paritet med vad 
jaktarrangören Thomas Berger utlovat på förhand. Själv 
har jag sett vilt i varje drev även om det inte alltid varit 
av det lovliga slaget.

Men eftersom jag tidigare lade gnällandet på hyllan 
för att istället njuta av jakten tänker jag nu göra likadant 
och i första hand minnas de två inledande jaktdagarna. 
Min dubblé på kron, fina hundarbeten, god öl, surkål, 
gulasch, knödel och inte minst tjeckernas avslappnade 
hållning och gästfrihet. För att inte tala om ett överras-
kande vackert och kuperat landskap. 

Själv har jag sett vilt i 
varje drev även om det 
inte alltid varit av det 
lovliga slaget.

tjeckien    drevjakttjeckien    drevjakt**


