Elgjagt i Sverige 2013
Fredag d. 19 –10 – 2013
Så kom jeg alligevel på jagt i Sverige i år, jeg er blevet inviteret med på et afbud.
For ca. en måned siden kom Kim og spurgte, om jeg ville med på jagt i Sverige først i oktober. Det
skulle jeg lige finde ud af, men det gik hurtigt med at bestemme sig, så jeg sagde ja tak! Herefter
var vi ude og snakke med Dion i Stouby og fik bestemt, hvad vi hver især skulle tage med - to
gryderetter til hver og Dion skulle købe ind til morgen- og middagsmad og hvad vi ellers skulle
bruge. Alle papirerne blev ordnet, og så var jeg klar til at tage af sted, når tiden kommer.
Så kom dagen hvor vi skulle af sted. Kim hentede mig kl. 09.30, vi fik alt mit udstyr læsset og kørte
til Stouby for at hente Dion. Han var klar, så hans grej blev læsset i bilen, og der var lige tid til en
kop kaffe, inden det gik mod Frederikshavn, hvorfra vi skulle sejle med Stena Line til Gøteborg.
Godt på vej endte vi i en kø ved et færdselsuheld ved Ejer Bavnehøj. Det tog lidt tid, men vi nåede
færgen 3 minutter ”før lukketid”, kørte direkte ombord og fandt et bord, hvor vi kunne få noget
middagsmad til meget høj musik, træls med sådan en larm til maden.
Kl. 17.30 var vi i Gøteborg, hvorfra vi kørte mod Karlstad ad E 45. Lige før Karlstad var vi inde på
en Burger King og få noget at spise, kørte derfra videre mod Mora og ca. 150 km fra Mora kørte vi
ad en grusvej mod Gammelby og op til hytten, der ligger i et område, der hedder Grønbjerg. Vi
ankom til hytten kl. 23.30, fik bilen tømt for det meste af grejet og fik så en velfortjent kop kaffe og
en par whiskyer til. Så var det ved at være sengetid, klokken var efterhånden blevet 02.00. I morgen
skal vi til kontrol skydning kl. 09.00.
Lørdag d. 12 – 10 – 13

Kl. 08.00 fik vi morgenmad bestående af æg og bacon med
rugbrød. Så skulle vi til kontrolskydning. Det var lavet
som en jagtsti rundt i noget af skoven, hvor der skulle
afgives 24 skud, 4 stk. til hver figurskive. Den første skive
var en bæver, her lavede jeg en ren forbier men de andre
tre sad nogenlunde. Skive nr. 2, en bjørn, her ramte alle 4
skud. Skive nr.3, en mår (den er ikke stor, når man
kommer på afstand) men jeg ramte med alle 4. Skive nr. 4
var et egern, det er godt nok lille, men jeg ramte. Skive nr.
5 var en elg, den kan man næsten ikke skyde forbi. Skive
nr. 6 den sidste skive var et vildsvin, så alt i alt gik det
ikke så dårlig, der var kun én forbier.
Så var der sodavand eller øl og pølser som blev varmet
over bål, hvor der også blev lavet kogekaffe. Vi hilste på nogle af de andre jægere, der er både
tyskere og hollændere som også har hytter heroppe. Da vi kom tilbage til hytten, stod der en elgko
lige neden for hytten og kiggede på, mens vi fik en kop kaffe. Dion havde tagpap med herop. Det
skulle brændes på et nyt brønddæksel på 2 x 2 meter, han havde lavet. Vi fik dækslet gjort rent og
renset for is (det havde frosset i nat og det var overskyet), men vi fik tagpappet brændt på. Nu blev
der lige en pause til øl og sodavand, inden vi skulle om til Tony og have eftermiddagskaffe. Tony er

ham, som ser efter hytten, når Dion ikke er heroppe. Vi var lige rundt og se Tonys nybyggeri og
blev også budt velkommen af Tonys kone samt deres to piger.
I aften skal vi ud at spise sammen med de fleste af de andre jægere og deres koner, vi skal være der
kl. 19.00 så der er lige tid til at køre en lille tur her i skumringen og se efter elg. Vi så dog ikke
nogen.
Det blev tid til at køre til
Gammelby hytteby, hvor vi
skulle mødes med de andre. Der
var allerede kommet en del, som
vi fik hilst på og fik så fundet et
bord sammen med Tony og hans
kone samt et andet par. Det var
spændende, hvad vi skulle have
at spise og drikke til, vi havde
hørt, at maden sidste år ikke var
så god og øllet lige til at hælde
ud, da det smagte ad h.. til.
Da vi kom og blev skrevet ind,
fik vi at vide, at der var et glas øl
eller et glas vin til maden. Øllet
var fra Mariestad, og det kendte
jeg fra de andre gange, jeg har
været med heroppe på jagt i Sverige. Maden var fløde- eller hvide kartofler med champignonsovs
og diverse salat til oksefilet. Det smagte rigtig godt, men inden vi begyndte at spise blev vi budt
velkommen med jagthorns musik på et jagthorn med stempler. Så blev der sagt værsgo’ og så gik ét
bord ad gangen op for at hente maden, der blev nydt med velbehag, der var ikke noget at klage over
denne gang.

Nu blev der klappet til stilhed, vi skulle have resultaterne af jagtstien. Der var præmier til alle –
præmierne var sponsoreret af et byggemarked og der var lagt rigtige mange og flotte præmier frem.
Nr. 1-2-3 trak først og nr. 3 trak så næste skydekort, og sådan forsatte det til der ikke var flere kort.
Der var jagtknive, værktøj, tøj og lamper af forskellige slags. Jeg selv valgte et sæt, hvor der var
sikkerhedsvest, bluse, multiværktøj, pandelampe, cap og en kuglepen.
Så var der kaffe og kage med musik og dans, og der blev gået til både øl og dans da der var en del
damer med, så det blev lidt sent igen i aften. Vi sluttede ved 1-tiden og så skulle vi jo også lige have
en whisky inden vi skulle i seng, så klokken blev 2 igen, men vi kan sove længe i morgen.
Det har været lidt koldt det meste af dagen, en 5 til 10 grader.
Søndag d. 13 – 10 – 13
Dion startede kl. ca. 07.30. Kim og jeg kom op ca. kl. 08.00. Vi fik en kop kaffe på terrassen, det
var lidt koldt, da det havde frosset godt om natten, det var helt hvidt over alt.
Men vi skulle have lavet noget
morgenmad ,og der blev hygget mens vi
spiste. Vi fik ryddet op efter maden og
blev enige om at køre en tur op på
Hovfjeldet, som er et skisportssted med
flere skilifter og pister med en højde på
542 meter over havet. Herfra kan man se
til den norske grænse. På vejen tilbage
var vi omme ved en stor sø med et
stemmeværk ned til elven, som godt
kunne have brugt noget mere vand. Der
var ikke meget vand i elvene deroppe og
de har heller ikke fået meget vand i sommer, hvor det også har været meget varmt. Herfra kørte vi
om til en skydebane, hvor de skød på bevægelig elgskiver til elgprøven. Vi snakkede med tre andre
jægere fra Hjørring,
som havde skudt til
elgprøve.
Hjemme ved hytten
igen fik vi en kop
kaffe og en lille en på
øjet. Så fik vi
udskiftet det gamle
brønddæksel med det
nye, som vi brændte
pap på i går. Det
gamle dæksel blev
skilt ad og lagt til
side. Så var der lige
en telefonledning fra
elmasten og over til
huset, der skulle
klippes ned, og så
mente Dion, at vi
havde fortjent en øl
og Kim mente, at vi skulle have kaffe til samtidig med, at ham og Dion skrællede kartofler til
aftensmad.

Vi fik rådyrgryde, og det smagte dejlig. Aftenen gik med ren hygge øl, kaffe, sodavand og en
whisky og så var det igen ved at være sengetid. Klokken er 23.00 og vi skal på jagt i morgen og skal
være ved slagteriet kl. 06.00, så vi skal op kl. 05.30. I dag har det blæst lidt og været lidt koldt med
højeste temperaturer på 8-11 grader.
Mandag d. 14 – 10 – 13
Uha, vi var godt nok tidligt, vi skulle op, uret ringede kl. 05.15. Vi lavede morgenmad, varmede
vand til kaffe og termoflasker, fik fyldt vand i flasken og gik så op til slagteriet, hvor de andre var
begyndt at komme kl. 06.00. Vi kom til kl. 07.00 og fik vores papirer kontrolleret. Da klokken var
omkring 8, skulle der trækkes kort. De bruger ikke at trække post numre, men bruger et almindelig
kort. Jeg trak klør es, som blev til post nr. C 43 som første post. Jeg kunne køre med Tony, det var
dejligt, da jeg ikke skulle gå længere end at jeg kunne se ned til bilerne.
Oppe på posten fik jeg en kop kaffe og sad og nød området, så lød der et par skud bag mig, det var
de to andre, som Tony og jeg fulgtes med på post, der havde skudt en pæn 4 takket tyr. Lidt efter
lød der igen to skud, det var så Kim, der havde skudt en kalv. Kim kaldte mig op på radioen, at der
var kommet en ko og en kalv, og han havde så skudt kalven. Efter et stykke tid kom koen om til
mig. Den kom fri, og jeg trak med, men da jeg havde frit skud, stod der lige en bil i sigtet nede på
vejen, så det blev ikke denne gang, der blev en ko til mig. Nu kom de andre til, og jagten var forbi.
Det var lige før middag, og vi skulle mødes på en vendeplads med en bålplads, hvor der var tændt
op, så vi kunne varme mad, stege flæsk og varme pølser, så vi varmede pølser til hot dogs med det
hele til.
Nu var middagspausen
forbi, og der skulle igen
trækkes kort. Denne
gang trak jeg ruder 10,
som gav post F22, og
der kunne jeg køre om
sammen med Tomas.
Tomas sagde, at jeg nok
ikke skulle have for
meget tøj på, da det tog
ca. tyve minutter at gå
om til posten - op og
ned imellem klipper.
Det var ganske rigtigt en
hård tur. Godt, at jeg
havde fået det varme tøj
af.
Der var ikke noget i
denne såt og heldigvis var der kun 2 elge til os, der skulle trækkes skind af og ordnes, så de kan
hænges op inde i slagtehuset. Der er et slagtehold til hver dag bestående af 9 jægere på hvert hold,
så det er ikke de samme, det går ud over hver gang, og vi var på første hold. Lørdag er det så
slagtedag, hvor alle hjælpes ad med at partere elgene. Vi var færdige med at trække skind og hænge
kroppene ind kl. 18.30.
Nu var det så tid til aftensmaden - suppe med kød og melboller, derefter hygge med kaffe og
whisky inden det var sengetid. I morgen skal vi være ovre ved slagteriet kl. 07.00.

Tirsdag d. 15 – 10 – 13
I dag skulle vi først op kl. 06.00, have lavet morgenmad, varmet vand til termoflasker og være oppe
ved slagteriet / klubhuset kl. 07.00.
Her fik vi trukket kort,
jeg trak ruder es som gav
post E26. Den lå tæt ved
slagteriet, helt ud til vejen
og ikke længere væk end
jeg kunne gå hen til den.
Der kom dog ikke noget
om til os, men vi fik 1 tyr
og 2 kalve, og så blev der
set 6 ulve. Jagten blev
stoppet kl. 11.00 og vi
holdt middag. Der blev
også trukket kort til om
eftermiddagen. Jeg trak
ruder 5, som gav post E
54. Den lå ude i et
engområde ikke så langt
fra vejen. Her kom der
heller ikke noget om til
os, hundene var blevet
koblet af på grund af
ulvene, man ville ikke
risikere noget, men der
blev skudt en 7 takker tyr,
og der blev skudt til det
par kalve. Man kunne
ikke rigtig blive enige,
om det var 1 eller 2 kalve,
der var skudt til, så der
blev ringet efter en
schweisshund, da de
hunde, der blev brugt
under jagten, var blevet
trætte og ikke rigtig
kunne holde gejsten oppe.
Vi var flere, som blev
placeret rundt om skoven,
men der skete ikke noget,
så efter en times tid kørte
vi tilbage til samlingsstedet. Nu blev vi kaldt om til ham, som havde skudt tyren et stykke inde i
skoven, den skulle trækkes ud til vejen.
Det har de en snild måde at gøre på. Alle jægere har fået udleveret et stykke på ca.1 meter med et
håndtag i den ene ende og en karabinhage i den anden. Under håndtaget er der en ring ca.30 cm
under håndtaget som den næste så kan kobles på, og på den måde kan man koble lige så mange
sammen, som der er behov for, vi var en 10 -12 stykker, så det gik ikke så galt.

Tilbage ved slagteriet var de i
fuld gang med at trække
skindet af den sidste tyr, men
schweisshunden havde ikke
fundet noget.
Vi gik tilbage til hytten for at
lave aftensmad, skrælle
kartofler og varme
millionbøf, som min kone
havde været så flink at lave
hjemmefra. Ved halv ti tiden
gik der nogen og lyste med en
lommelygte oppe ved
slagteriet, og da der har været
en del tyverier i området, gik
Dion og Kim derop og Dion
råbte til dem, hvad de lavede
der? Det viste sig at være et
par af hundeførerne, der var kommet tilbage. De havde været ude igen for at se om de kunne finde
noget, og det viste sig, at den ene af kalvene var gået tilbage i såten.

Nu står den på hygge, inden vi skal i seng her kl. 23.00. I morgen skal vi være der til samme tid.
Det har været overskyet det meste af dagen, men ved tre tiden begyndte skyerne at trække sig og
solen kom frem.

Onsdag d. 16 – 10 – 13
Dejlig at kunne sove længe - helt til kl. 06.00. Efter de sædvanlige forberedelser gik vi op til de
andre ved slagteriet, hvor der blev holdt parole. Vi fik at vide, hvad der måtte skydes, og så blev der
trukket kort og jeg trak ruder 6, som udløste post D 42. Den lå ikke så langt fra, hvor vi parkerede
bilerne. Der kom ikke noget forbi, men Kim kaldte mig på et tidspunkt over radioen og fortalte, at
Tony havde skudt en ko. Det kan bare ikke passe, for han går og værner om dem, men jagten blev
stoppet. Det var så en af
tyskerne, som så blev til
en hollænder, da vi kom til
middagsmad.
Efter middagen trak vi
kort igen, her fik vi at
vide, at de seks ulve, som
havde været inde i
området på ca. 2.400
hektar, var gået over i det
andet jagtlage, hvor de
skulle have taget en af
deres hunde.
Der blev holdt parole, der
var ikke noget, der ikke
måtte skydes, dog måtte
der ikke skydes ko, da
man havde skudt ko i
formiddags. Jeg trak spar
4 som blev til post B 32. Det var en noget længere tur end i formiddags og i et meget ujævnt
område, men et dejligt område. Jeg sad ved en ”motorvej”, der havde godt nok været færdsel ned af
skrænten og over en bæk, men der kom nu ikke noget denne vej alligevel. På vej tilbage til
slagteriet fik vi at vide, at der var gået en ko den ene vej og en kalv den anden vej.
Koen var skudt, så den
skulle de ud at hente hjem
til slagteriet. Så
slagteholdet slap med 2
stk. i dag, i går havde de 2
voksne og 2 kalve.
Tilbage ved hytten tog
Dion skal ned for at købe
ind og Kim og jeg fik
skrællet kartofler, for vi
skulle have flæskesteg med
rødkål.
Stegen smagte rigtig godt
med et glas rødvin til, og
bagefter hyggede vi resten
af aftenen inden det var
bade- og sengetid. I dag
har vi haft overskyet vejr
og lidt snefnug i luften i
formiddag. I eftermiddag sneede det noget mere, så vinteren er på vej nu.

Torsdag d. 17 – 10 – 13
Vi stod op til kraftig tåge, men vi fik lavet morgenmad og fyldt termoflaskerne og gik op til
slagteriet til parole. Her fik at vide, at nabojagtlaget havde fundet deres hund, men der var kun halen
og GPS halsbåndet tilbage efter ulvene havde været der - og dem er man helt vild med at få til
Danmark... Jeg tror nok, der er nogen, der skal tænke sig godt og grundig om en ekstra gang - tænk
hvor store skovene er heroppe - de mener, der er ca. 300 ulve i Sverige, og så mener man, der er
plads til 100 ulve i Danmark. Det hænger jo slet ikke sammen!
Der blev også sagt, at der var 1 kalv tilbage, de 2, der var skudt på, tæller også med og da der kun
må skydes 6 kalve har vi har fået de 3.
Der må skydes 8 voksne elge, der har vi skudt 3 tyre og 2 køer, men da nabo jagtlaget ikke har
skudt ret meget og fredet elgko, så har de bestemt her, at der nu kun må skydes 1 kalv og 1 tyr.
Nu var det blevet tid til at trække kort, og det blev ruder igen og nr. 7 som blev A 24. For første
gang kunne Kim og jeg køre sammen ud på post. Det blev til en lang gåtur op langs en række
højspændingsmaster, der gik op over fjeldet. Her var der kraftig tåge og meget dårlig sigt og ingen
kuglefang, her var ikke nogen hjemme og jagten blev stoppet kl. 11.00. Der var samling ved en
skovhytte, som var bygget rundt om en bålplads med aftræk i midten. Her var temmelig mørkt,
indtil man havde været der lidt, men vi fik da pølserne varmet og fik vores hot dogs - dejlig.
Der blev igen kaldt til parole, der lød som i formiddags på 1 elgtyr og 1 kalv.
Denne gang trak jeg for
første gang en hjerter es,
hvilket blev post F 14 og
igen kunne jeg køre
sammen med Kim, det
blev en tur på godt 10 km
op i fjeldet omme på den
anden side. Jeg var heldig
at have esset, da jeg så
bliver sat af først. Kim
skulle meget længere ud.
Her var en dejlig post med
gode skudmuligheder,
hvis der var kommet
noget. Kim kaldte mig
over radioen, at hvis der
kom en af hundene forbi
skulle jeg koble den, da
der var set frisk
ulveafføring. Der blev set en del elge med kalv men ikke rigtig til skud. Nogle kom først da jagten
var stoppet, og det blev en nem dag for slagteholdet, da der ikke var skudt noget.
Kim og jeg kørte direkte hjem til hytten, hvor vi lavede kaffe. Dion kom kort efter, og vi fik en kop
kaffe med en whisky til. Så skulle der laves aftensmad, Kim ville lave stegt flæsk med persillesovs
og rødbeder, flæsket blev stegt ude i gården i en stor fælg fra et eller andet. Der blev fyret kraftigt
op, lagt grillriste over, og det tog ikke lang tid da ristene var blevet rigtig varme. Det var lige før
Kim ikke kunne følge med, men det smagte kanon godt.
I morgen skal vi så på den igen - det er sidste jagtdag, men de snakker om, at vi kun skal jage til
middag. Vi skal om til Tony og hans kone og spise til aften i morgen.
Dagen startede med kraftig tåge, og de havde lovet regn, men det kom heldigvis ikke. De mente så,
at solen ville komme i eftermiddag, men ved 14 tiden begyndte at regne, så vi må se hvordan det
bliver i morgen.

Fredag d. 18 – 10 – 13
Vi kom op til en rigtig kold morgen. Det var hvidt over det hele og nogle steder havde det sneet, en
af hollændernes bil var helt hvid. Der blev tændt op i brændeovnen og vi fik noget morgenmad og
fik varmet vand til at tage med. Ved parolen blev der trukket kort og vi fik at vide, at der måtte
skydes 1 tyr og 1 kalv.
Jeg trak ruder 7 som gav post E 50
– der var ikke så langt at gå. Det var
rigtig koldt - godt jeg lige havde
investeret i nyt jagttøj. Der blev
skudt længere omme end der, hvor
jeg stod og så tre skud lige efter
hinanden, som var signalskud for, at
der var skudt tyr. Kim kaldte mig
op, om jeg havde hørt de tre skud?
Det havde jeg, og jagten blev
stoppet kort tid efter. Vi kørte
tilbage til slagteriet kl. 11.00 hvor
vi holdt middag, inden vi igen
skulle trække kort. Der blev kaldt
sammen til parole og her fik vi at
vide, at der måtte skydes 2 kalve, da
de i nabo jagtlaget havde skudt den ene af de to, vi ikke kunne, finde så vi fik en ekstra. Jeg trak
ruder igen, denne gang en 8, det var en tårnpost E 14. Det var godt nok et tårn, men noget
vakkelvornt og meget koldt, da vinden stod lige ind. Jeg så ikke noget, så jeg kaldte Kim, om der
skete noget hos ham? Det
gjorde der ikke, og han
havde lige snakket med
en af hundeførerne som
mente, at det ville slutte
om lidt.
Kort tid efter lød der 2
skud omme fra engen og
lidt efter et mere, så jeg
pakkede mit grej
sammen og gik ned til
vejen og blev samlet op.
Vi kørte om på engen,
hvor jægeren var ved at
brække kalven. Der blev
ønsket tillykke, hvorefter
vi gik over til den anden
jæger. Det var ham, der
havde skudt en tyr den
første dag. Det var en
meget lille kalv, men den
blev slæbt ud, og de blev kørt om til slagteriet, hvor de så havde 1 tyr og 2 kalve, der skulle ordnes.

Hjemme i hytten fik vi os
lige smukkeseret lidt, inden
vi skulle om til Tony og
hans familie og spise til
aften. Vi blev vi modtaget
og budt velkommen af deres
to piger med små gaver.
Tony bød velkommen med
en øl mens maden blev
færdig. Vi skulle have
elgfilet med kartofler, sovs
og flødekartofler samt
rødkålssalat med små
sildestykker i og rødvin til.
Det smagte herligt og til
dessert fik vi banan bagt i
ovn anrettet i dybe tallerkner
med en whisky og
flødeskum over med en
pærekonjak til. Det var bare guf, og så blev der serveret kaffe og kage til, så det blev lidt sent, inden
vi fik sagt farvel og tak for en dejlig aften. Klokken var også blevet 00.30, inden vi kom i seng, og
vi skal være oppe ved slagteriet kl. 07.00.
Vejret har været dejligt hele dagen med høj sol. Sidste nat havde den været nede på 6 graders frost,
men op af dagen let frost i skyggen.

Lørdag d. 19 – 10 – 13
I dag skal vi op samme tid og have morgenmad, hvorefter vi skal mødes oppe ved slagteriet
kl.07.00. Vi skal have parteret de 6 store og 5 kalve, som skal skæres ud og meget af de dejlige

store stykker kød, som bare bliver puttet i kødhakkeren til fars.
Her er alle jægere, som har været med på jagten, både tyskere og hollændere, ca. 44 jægere i alt.
Kødet skulle skæres fri for fedt og sener samt i passende stykker, så det kunne komme i
kødhakkeren. Det var rigtig koldt for fingrene, fedtet og senerne på kødet frøs nærmest til is, men
det havde også frosset 9 grader i nat.
Det gik rigtig godt, og vi var færdige kl. 10.30. Nu skulle alt så gøres rent, og bagefter skulle kød og
fars fordeles ligelig iblandt de forskellige, som har lodder.
Til middag blev der serveret grøntsagssuppe, som Tomas og hans kone havde lavet, hertil flutes
med smør og ost og en sodavand, kaffe eller en øl til.
De blev færdige med at fordele kød og fars, ca. 9 kg fars til hver plus fileter og stege. Så skulle der
fordeles imellem dem, der er med i jagtlaget. Der blev trukket lod mellem alle de numre, der står på
de kasser i reolerne i slagteriet. Alle numre blev lagt i en glasskål, hvorfra der blev trukket af ham,
der lige var kaldt frem.
Anders, som formanden hedder, sagde farvel og tak for i år og på gensyn næste år.
Hjemme i hytten fik vi en kop kaffe, og vi begyndte at pakke, fik et bad, fik skrællet og kogt
kartofler og fik varmet den gullasch, som min kone også havde været så venlig at lave, inden vi
skulle af sted. Vi spiste og fik også gjort lidt rent i hytten.

I morgen skal vi med færgen fra Gøteborg kl. 09.15, så vi skal op kl. 03.30 og have det sidste gjort
rent og pakket bilen. Tonys kone kom lige forbi med pigerne for at sige farvel og på forhåbentligt
gensyn til næste år.
Søndag d. 20 – 10 – 13
Det er godt nok tidligt!! Jeg kunne nu godt have sovet 5-6 timer mere, men op skal vi jo og have
bilen pakket med det sidste. Jeg bar våben og tasker ud til Kim, så han kunne pakke bilen, og Dion
fik det sidste gjort rent og fik lukket og slukket. Vi kørte fra hytten kl. 04.15.
Det var rigtig koldt, det frøs 5,5 grader. Vi kørte af sted mod Gøteborg, hvor vi skulle med færgen
Stena Line retur til Frederikshavn kl. 09.15. Vi var der til tiden, lige da vi kørte op i bås 8, som vi
fik anvist, begyndte de at køre om bord, så der var ikke lang ventetid. Vel ombord fandt vi et bord,
hvor vi kunne spise vores medbragte mad, som vi havde smurt inden vi kørte fra hytten. Så skulle vi
bare have tiden til gå de næste 3 timer og 25 minutter som det tager at sejle over.
I Frederikshavn kørte vi fra borde, og så gik det sydover. Det regnede stadig, det var begyndt at
småregne, da vi var kommet godt ned fra fjeldet, og det regnede hele vejen ned til omkring Århus.
Det var godt nok svært at holde sig vågen, jeg må være faldet i søvn, for jeg opdagede ikke, at vi
kørte igennem Limfjords tunnelen. Det var godt, at Kim ikke var så træt som jeg, da det var ham,
der kørte hele vejen. I Stouby tog vi afsked med Dion. Vi fik hans kød og jagtgrej læsset af og fik
sagt farvel og tak for en dejlig jagtuge. Da vi nåede Billund var det min tur til at blive afleveret. Vi
fik alle mine pakkenelliker læsset af og sagt farvel. Kim skulle hjem og lige nå at være lidt sammen
med Anette, hans kone, inden hun skulle rejse til Letland på jagt kl. 08.00 dagen efter, men det er en
helt anden historie.
Jeg vil til slut sige Kim tusind tak for en rigtig dejlig jagttur sammen og fordi han gad have mig
med på turen.

