
Man kan komme sovende til meget 

Men kan det også lade sig gøre at skyde et vildsvin i søvne. 

Nej helt sådan forholder det sig ikke, men det der skete for mig, var næsten for godt til at være sandt. 

 

 
6 medlemmer af Team Tøs drog i Store Bededagsferien til Ramkvilla i Sverige på vildsvinejagt. Der var 

lovet fuldmåne og temmelig koldt vejr helt ned til minus 10°C, så det var de tykke trøjer og 

termokedeldragten der blev pakket. 

 

Vi ankom til Ramkvilla sidst på eftermiddagen torsdag og opdagede, at der desværre var rigtig mange 

skyer. Vi var dog vældig optimistiske, da vi tog alt det varme tøj på og blev kørt ud til de små huse 

med et lille skydehul i, hvor vi skulle tilbringe 4-5 timer af natten. Eva ville helst sidde i en stige, og 

det skulle vise sig, at det var en god beslutning, for hun skød sit første vildsvin 2 timer senere, en fin 1 

års orne.  

Det var da bare en superstart på jagten, så vi var alle i godt humør, da vi sad omkring bordet, i hytten 

vi boede i. Klokken blev rigtig mange før alle var i seng, så der var stille langt op ad formiddagen. 

 

Fredag aften var der ikke en sky på nattehimlen. Det blev en meget kold fornøjelse for de 2, der havde 

valgt at sidde i åbne stiger, men natten var så smuk, så det næsten ikke kan beskrives. Alt glimtede, 

som var det drysset med sølvstøv. Desværre kom der ingen vildsvin frem i lysningerne den nat, men vi 

hørte dem.  

 
 

Lørdag aften grillede vi, inden vi blev kørt ud på jagt. Jeg havde ligget i sengen det meste af dagen 

med en skrækkelig hovedpine og var noget i tvivl, om jeg kunne holde ud at sidde ude i et ”grissehus”, 



når det var så koldt. Jeg besluttede dog, at jeg lige så godt kunne sidde der og sove videre, som jeg 

kunne ligge i sengen. 

Altså på med termokedeldragten, huen ned om ørerne og af sted. Det var igen fuldmåne uden skyer, 

men det meste af min lysning lå i skygge.  

Jeg placerede riflen i hullet, satte mig på bænken så det lige passede, at jeg kunne tage riflen op, og 

så lænede jeg mig til siden op mod husets ene væg og faldt i søvn. 

Jeg vågnede 4-5 gange ved at det puslede ude i skoven, men faldt hurtigt i søvn igen. 

Pludselig vågnede jeg ved lyden af grise, der hvinede. Straks var jeg helt vågen, satte mig op, greb fat 

om riflen, lagde den til kinden og afsikrede. Der foran i mørket kunne jeg tydelig se en stor flok svin. 

Når der var mange, måtte alle skydes, for så var det enten unge orner eller gylte.  

 

En af dem skilte sig ud fra de andre, men var hurtig tilbage i flokken igen, men straks efter var en ny 

fri. Lige da den drejede sig med siden til mig på vej tilbage til flokken faldt skuddet og den faldt om. 

Det var bælg ravende mørkt, og jeg sad og blev meget i tvivl, om den der mørke plet 50 m ude 

virkelig var min gris eller bare en mørk plet i græsset, men den lå der, min orne med 9,5 cm lange 

tænder, skudt næsten i søvne ;-)  
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