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Jaktäventyr på nära håll

Själva äventyret gör oss till ett samman-
svetsat gäng, ingen tvekan om den saken. 

Vi är i olika åldrar och kommer från olika 
bakgrunder. Men när allas blickar koncen-
trerat följer den sökande fågelhunden med 
alla sinnen på helspänn delar alla samma 
känsla – spänd förväntan inför det ögon-
blick då plötsligt en tryckande fasan överger 
sitt gömställe i det höga gräset och försöker 
komma undan. När det väl händer går det 
blixtsnabbt, så det är knappast läge att stå 
och dagdrömma. 

Jaktlaget består av en brokig skara 
GRAND-medarbetare och trogna läsare. 
Det kan man nästan gissa sig till med led-
ning av den eleganta stilen. Inga fläckiga 
Helly-Hansen-tröjor eller WCT-overaller 
från stormarknaden här inte – det är klas-
siska jaktkläder i brittisk stil av de rätta 
märkena som gäller. Utom för GRAND:s 
förlagschef Martin Askne som kör en egen 
vilda västern-stil i slitet läder, betydligt mer 
Zeb Macahan än engelsk lord. De övriga i 
det lilla jaktlaget är Åke Malmberg och Jo-
han Histrup, under ledning av Patrik Bunge-
Meyer och Natalie Wide.

Mina egna erfarenheter av jakt är lika 
med noll och intet, men det ser jag faktiskt 
som en fördel i det här fallet. När en repor-
ter blir tvungen att ta reda på alla fakta från 
grunden minskar risken att man skriver en 
text som bara blir intressant för de redan 

invigda. Markägaren Hans Furster bjuder 
oss på morgonkaffe på sin veranda och jag 
får en nybörjarlektion – inte för att jag ska 
få hålla i någon hagelbössa idag men hänga 
med som åskådare och fotograf. En nog så 
spännande uppgift.

Arrangemang för jaktintresserade stockholmare till ett överkomligt pris är affärsidén 
för Djursholms Jakt. GRAND fick följa med på en fasanjakt strax utanför Uppsala en 
solig förmiddag i oktober – och det blev en både spännande och trevlig upplevelse. 
TexT och foTo ToTTe Wiman

Fågelhunden Zacke, omåttligt stolt med dagens 
första byte.

Natalie Wide och Patrik Bunge-Meyer på Djurs-
holms jakt. Taxen heter Frank.
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Upphetsade jakthundar. Jag presenteras 
för fågelhundarna Zacke och Qvanne, av 
raserna Vorsteh respektive Kleiner Münster-
länder, och får en nybörjarlektion. Hundfö-
raren Maria Hemming berättar att det finns 
två slags jakthundar för fågel – stående el-
ler stötande, och här har vi en av varje. Stå-
ende betyder att hunden går i ställning för 
att markera var den har hittat ett villebråd, 
stötande betyder att den helt enkelt härjar 
omkring i det djupa gräset för att skrämma 
upp fåglarna som ligger och trycker. Zacke 
och Qvanne vet vad som är på gång och är 
så upphetsade att de bokstavligen skakar i 
hela kroppen.

Vi trampar iväg över ängarna och till att 
börja med är det den stående hunden Zackes 
tur. Han springer ivrigt omkring i cirklar 
och tycks till att börja med få lite problem. 
Det är i stort sett helt vindstilla, och när 
luften knappt rör sig är det inte lätt för ens 
den mest superkänsliga hundnos att få upp 
någon vittring. Det är fascinerande att se 
hunden jobba och alla våra blickar är fast-
naglade på den vilt springande Zacke. 

Efter någon kvart ger sökandet utdelning. 
Plötsligt fastnar hunden i den klassiska po-
sen, rak som en linjal från svansspetsen till 
den utsträckta halsen. Han har hittat en 
tryckande fasan i gräset och nu väntar han 
bara på signalen från hundföraren som ger 
klartecken att jaga upp fågeln ur gräset. Vår 
ledare Patrik pekar med hela handen viskan-
de på Åke: ”Den är din”. Maria ger signal, 
hunden jagar upp fasanen och ett skott ekar 
över landskapet. Fullträff! 

Klappjakt genom skogen. Och så fortskri-
der förmiddagen. Vi får prova på flera olika 
jaktmetoder, som till exempel klappjakt 
där ett par skyttar står beredda utanför ett 
skogsparti medan resten av gänget trampar 
fram sida vid sida och klappar i händerna 
och för så mycket oväsen som möjligt för att 
skrämma fram de tryckande fåglarna. Att 
de håller sig gömda så länge de bara vågar 
blir mycket tydligt när vi tar en paus på ett 
fält för att snacka taktik. Vi står i en ring på 
stubbåkern när någon utbrister: ”Nej men 
titta där!” Mitt i ringen vid våra fötter ligger 
världens mest otursdrabbade fasanhöna och 
försöker göra sig osynlig. Så försöker hon 
komma undan – ett projekt som naturligtvis 
är dömt att misslyckas.

Min GRAND-kollega Martin har stor er-
farenhet av de flesta sorters jakt, och anser 
att den här varianten tillhör de bättre. 

– Det här är liksom äkta, detta är vilda 
fasaner som fortplantar sig själva. Jag gillar 
inte riktigt den där konstgjorda ”put and 

take”-varianten, som när man planterar ut 
regnbågsforeller i en sjö bara för att genast 
fiska upp dem igen. Visst finns det arrang-
emang där man får skjuta fler fåglar, men det 
här är mer jakt på riktigt! 

Åke Malmberg, senioren i gänget, ser jak-
ten som ett bra sätt att få behålla den äkten-
skapliga lyckan.

– Jag och min fru är noga med att båda 
parter ska få hålla på med sådant som var 
och en tycker om. Hon har sina intressen, 
själv har jag jakten som får mig att komma 
ut i naturen, träffa trevliga människor och 
må bra och trivas med tillvaron. 

Framåt lunchtid är det dags att avbryta. 
Något halvdussin fasaner blev resultatet, och 

nu ska de hängas i halsen i två dygn, därefter 
tas ur och vila på en enrisbädd i kylskåp i 
ett dygn för att dra ur den värsta viltsmaken. 
Jägarna får betala markägaren 200 kronor 
per skjuten fågel – kilopriset blir knappast 
en bra affär.

– Min fru brukar skämta om att det skulle 
löna sig mycket bättre att gå till saluhallen 
istället, säger Åke. 

Bunge-Meyer, en familj av entreprenörer. 

Arrangören Patrik Bunge-Meyer på Djurs-
holms Jakt har ett efternamn som en del 
kanske känner igen. Hans farfar, Lars Bunge-
Meyer, startade Sveriges första PR-byrå och 
introducerade fabrikat som Rolls-Royce, 

En fasanhöna med tio sekunder kvar att leva.

Hundföraren Jocke Svensson.

»
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Uncle Ben’s, diverse whiskysorter och myck-
et annat på den svenska marknaden. Pappa 
Peter som också driver egna verksamheter 
var marknadsdirektör på Absolut Vodka i 
två decennier, och Patrik själv har bland an-
nat hunnit med att jobba med design och PR 
på Madison Avenue i New York. Men det är 
ont om jaktmarker på Manhattan och Patrik 
fick en viss hemlängtan. 

– Det var farfar som introducerade mig i 
jaktens värld, jag fick följa med honom ut i 
skogen redan vid fem-sex års ålder och äls-
kade att höra hans jakthistorier. 

Patrik och sambon Natalie startade verk-
samheten för fyra år sedan. Från början 
handlade det bara om jägarexamenutbild-
ningar, men det visade sig snart att många 
var intresserade av att omsätta sina teore-
tiska kunskaper i praktiken. Djursholms Jakt 
inledde ett samarbete med profilen Hans 
Bylund i Vallentuna, känd från hemsidan ja-
gamedhasse.se, och började arrangera jakter 
på hans marker. Idag jobbar Djursholms Jakt 

självständigt på marknaden och har en hel 
del marker till kundernas förfogande. Fö-
retaget har både småvilt, högvilt och fågel 
på programmet. Patrik och Natalie till och 
med arrangerat björnjakt i Värmland! An-
nars håller de sig mest omkring Stockholm, 
Gotland och Skåne, berättar Patrik. 

– Det där med att åka till Afrika och leka 
Hemingway känns ju lite tröttsamt. Men 
vi har faktiskt vissa planer på att arrangera 
en lyxig jakt i Florida. Vad sägs om att jaga 
puma och alligator med pil och båge? 

Djursholms Jakt samarbetar med en lång 
rad tillverkare av jaktkläder och vapen, 
bland andra Barbour, Chevalier och Holland 
& Holland. Dessutom har företaget ett sam-
arbete med Skebo Herrgård i Roslagen, där 
man kan kombinera jakten med ett först-
klassigt boende och kulinariska upplevelser 
av slottets egen prisbelönte kock. En annan 
samarbetspartner är Venue Catering som 
speciellt inriktar sig på bland annat vilt. För 
tillfället har Djursholms Jakt närmare 500 
medlemmar och arrangerar alla tänkbara 
jaktevenemang flera gånger i veckan.  l

alternativ 1: Putsa filéerna och salta och peppra för att sedan bryna i smör. 
Sätt sedan ugnen på 200 grader och rosta brösten lite lätt i cirka 10 minuter.

alternativ 2: Du kan också använda helkroppen på fasanen som du steker ganska 
snabbt i pannan för att sedan binda ihop och lägga på en djup plåt. Lite citron och rosmarin 
samt färsk timjan piffar upp fågeln.
 
sås
Schalottenlök, 8 st
Hönsbuljong, 1 tärning
Messmör, 3 msk
Torr sherry
Salt och peppar
Mörk soja
Grädde
 
så här gör man såsen
Finhacka löken och stek i smör tills den blir gyllenbrun.
Lägg i en hönsbuljongtärning och en matsked vatten.
Tillsätt sherry och fräs in detta ordentligt för att sedan hälla på grädden.
Tillsätt messmör och låt den lösas upp i såsen.
Mörka såsen med en liten skvätt soja.
Sila såsen och smaka av. Tillsätt gärna lite messmör i slutet.
 
garnityr: En kvist av färsk timjan. Ett tips är att servera brysselkål till denna rätt. 
Havssalt och en klick smör sätter piff på kålen.

Rostat fasanbröst med messmörsås,
vitlök och persiljerostad potatis (4 pers)

Från vänster: hundföraren Maria, markägaren Hans, arrangörerna Patrik och Natalie, jägarna Åke, 
Martin och Johan samt hundföraren Jocke.

Denna rätt, signerad Venue Catering, är en given succé efter fasanjakter. 
Rätten är både lätt och utsökt och att avnjuta den med något annat än 
ett bra rödvin är näst intill kriminellt. Här får du två tips om hur själva 
fågeln kan tillredas.


