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D
et går inte att ta miste
på upphetsningen hos
Hans ”Hasse” Wester-
berg, när han kommer

springande. Efter tre timmars
resultatlöst väntande har kvällens
första bock äntligen fallit. skytten
är något överraskande kvällens
eftersöksförare, karina Wester-
berg. 

En liten men fin bock på lång-
toras vackra marker utanför
Enköping har gjort henne till
jägare.

– Fantastiskt roligt och oväntat!
Jag var ju egentligen inte här för
att jaga själv, säger hon och nick-
ar åt sina och makens två hundar,
wachtelhunden Hanson och tyska
jaktterriern Emil.

Lång väg via hundarna
karina Westerbergs väg till jak-

ten har varit lång, men den är inte
ovanlig. Många är de jägare som
lockats in i jakten genom sina
hundar. 

För karinas del börjar historien
1989. då skaffade hon och Hasse
sin första hund, golden retrievern
”tompa”. Barnen var små och
rasen passade bra som familje-
hund. några tankar på jakt fanns
inte.

– Men vår uppfödare var ambi-

Efter 20 år som hund-
förare och jägaränka
bestämde hon sig: det är
dags att börja skjuta
själv. Bara två veckor
efter jägarexamen fällde
Karina Westerberg från
Järfälla en fin vårbock. 
– Du måste komma och
ta bilder! Min fru har
skjutit sitt första vilt! 

20 år som jägaränka
– sedan sköt Karina

sin första bock

Horn eller ej? Vårbockjakten
kräver uppmärksamma jägare
för att rätt djur ska fällas. 

Foto: Håkan EldErstig



tiös och fick oss att börja träna
apportering, berättar karina. 

”tompa” var duktig och snart
blev paret Westerberg medbjudna
på jakter. Hasse, som hade tagit
jägarexamen, var den som sköt.
karina nöjde sig med att träna,
föra hund och gå prov. 

Efter något år skaffade de en
golden till. Hundarna användes
både som apportörer och för
eftersök. dessutom var de bra på
att stöta rådjur. Men när Hasse

dök upp med golden retrievrar på
älgjakt i Västerbotten blev det
gliringar:

– det där är sällskapshundar.
såna ska ligga framför brasan,
inte vara med i skogen, fick jag
höra. sen gjorde tompa ett fan-
tastiskt eftersök. då blev det tyst
på gubbarna...

Hasse blev allt mer engagerad i
jakten. Han jagade det mesta:
fågel, rådjur, älg och gris. när
äldsta golden retrievern dog var

det naturligt att ersätta honom
med en hund med allroundprägel.
Valet föll på wachtel.

Blev jägaränka

För karina blev det inledningen
till en lång period som jägaränka.
”tompa” var borta, den andra
golden gammal. retrieverträ-
ningen hade varit hennes område,
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Amir Zand, känd från programmet Jakt & Fiske på TV4 Plus, häl-
sar välkommen till vårbockjakten på Långtora utanför Enköping.

Räkna med långa håll och kom ihåg skjutstödet! Kvällens
deltagare lyssnar uppmärksamt på säkerhetsgenomgången.

För den som tagit jägarexa-
men på våren är ofta vårbock-
jakten det första tillfället att
fälla vilt.

Karina Westerberg gör i ordning tyskterriern Emil, en av kväl-
lens tre eftersökshundar.

Vänd

Att ha tillgång till efter-
söksekipage är ett måste
vid vårbockjakt. 
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wachteln var Hasses hund. Utan
egna hundar att jobba med sval-
nade karinas intresse.

– Jag tyckte att jakten hade bör-
jat ta väl mycket plats. Hasse var
borta varje eller varannan helg.
någon måste ju vara hemma med
barnen också! dessutom har jag
alltid gillat att ha tid för mig själv.

För mycket egen tid
Men barn växer som bekant och

blir självständiga. Efter några år
började karina att känna att hon
hade för mycket egen tid.

– det här med jakten innebär ju
inte bara att man är borta hela
helgen, utan också att man måste
avsätta kvällen innan, packa och
gå och lägga sig tidigt för att vara
utsövd. där satt jag ensam i sof-
fan på fredagskvällarna. det var
tråkigt!

En dag föreslog Hasse att kari-
na skulle följa med på drevjakt i
rimbo. 

– det var en annandagsjakt på
rådjur, och när jag gick där i dre-
vet fick jag en nytändning i mitt
jaktliga engagemang, berättar
karina. 

– Barnen var stora och jag tänk-
te, vad fasiken, nu tar jag jägar-
examen. då kan vi göra det här
ihop!

Ny hund i familjen
snart därpå skaffade paret

Westerberg en tysk jaktterrier.
det spädde på karinas nyväckta
intresse för jakten ytterligare.
Hon hade återigen en hund att
träna med. 

– Jag började med viltspår. det
är spännande, speciellt när man
går prov. dessutom kan hunden
göra nytta i skarpt läge.

För precis ett år sedan fick 
karina Westerberg sitt jägarbevis.
Bara tolv dagar senare åkte hon
och Hasse med sina hundar till
amir Zands marker i långtora,
där jaktarrangören djursholms
jakt hade anordnat en vårbock-
jakt. 

Såg bock i kikaren
de stod på gårdsplanen och

väntade på eventuella uppdrag
för sina hundar, när de plötsligt
fick syn på en bock i kikaren. 

– Vi tog bilen och åkte en bit,

Svidar om.
Vårbock är
ofta det
samma som
kvälls jakt.
Flera av jägar-
na på Långto-
ra kom direkt
från jobbet.

Vårbockjakt är tillåten mellan den 1 maj
och den 15 juni, men bara i fem län. 
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Fungerar tekniken? Vårbockjä-
garna gör en radiokoll.

Wachtelhunden
är populär som
eftersökshund.
På Långtora
delade två
wachtlar och en
tysktterrier på
jobbet.
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sedan smög vi runt holmen där
bocken fanns. Vi kröp på alla fyra
och ålade upp på kanten för att
kika på den. 

Men bocken upptäckte karina
och Hasse och de var tvungna att
backa tillbaka igen. nästa gång
de vågade sig fram blev det plöts-
ligt läge.

Stöp direkt
– det var jättenervöst! Man vill

ju inte skjuta ett dåligt skott så att
djuret lider. det tog några ande-
tag tills jag vågade trycka av.
djuret stod helt still och betade.
Jag fick en bra träff i sidan, sedan
dök bocken direkt, berättar kari-
na nöjt.

Under sin första säsong som
jägare har hon och Hasse jagat
ihop vid alla tillfällen utom två.
då valde karina att göra annat.

de har inga egna marker, utan
åker dit de blir bjudna. 

Mest har det blivit rådjur och
gris med bekanta i Malmköping. 

För älgjakten har de tillgång till
Hasses föräldrars jaktlag i rusk-
sele i Västerbotten. 

dessutom ställer de, som ikväll,
upp för eftersök med sina hundar. 

att karina nu, nära 20 år efter
sin man, också börjat jaga har
varit positivt för gemenskapen.

– Hasse och jag har ju länge
haft detta med jakthundar ihop,
men nu när vi skjuter båda två har 
jakten fått en annan dimension.
Vi kan träna på skjutbanan till-
sammans och åka iväg på jakter
ihop. det är ett gemensamt
intresse, konstaterar hon. 

– idag är jag delaktig i jakten på
ett annat sätt än när jag ”bara” var
hundförare.

Nybörjaren Karina
Westerberg och erfarne
bockjägaren Calle Bonnier
var dagens skyttar.

Markerna på Långtora
utanför Enköping bjöd 
på denna vackra 
medaljbock, som
Calle Bonnier
fällde.

Det blev en spännan-
de kväll för deltagarna
i vårbockjakten.

Fotostund har guld i mun.
Calle Bonnier förevigar sin
medaljbock.

Denna vackra guldbock
blev Calle Bonniers tolfte
medaljbock på fem år.


