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Lysande jaktdebut
Han hade pikats för att han inte hade jägar
examen. Men vid 27 års ålder tog Christoffer 
Johansson Baudou sin examen och på sin för
sta klövviltjakt visade han sina yngre syskon att 
gammal är äldst.
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V
ID SJÖN Båven ligger de stora godsen 
och gårdarna som radhus. Flera av 
dem härbärgerar dessutom extremt 
mycket vilt. Men det finns även min-

dre fastigheter runt sjön, som Hemsta gård, 
där effektiv och välorganiserad jakt bedrivs 
med jämna mellanrum. Hemstamarken är 
på 27 hektar, fördelade på 17 hektar skog och 
10 hektar hag- och åkermark. Gården ligger 
vid en vacker vik utanför den lilla bruks-
orten Skebokvarn, en knapp mil från Flen. 
Marken, som är för liten för att släppa hund 
på, håller älg, vildsvin, rådjur, en flock dov-
hjortar, hare och räv. 

Det är sex grader kallt och det ligger ett 
lager nysnö på marken när det är dags för 

jakt. Dagens skyttar kommer från grann-
gårdarna Gefvertsnäs, Malstanäs och Sche-
dewij. Även några andra vänner från andra 
håll i landet har bjudits in till jakten.  

Passkyttarna placeras som vanligt ut från 
soptunnan längs med infarten från riksväg 
57 och upp mot själva huvudbyggnaden på 
Hemsta. 

Torbjörn Johansson är jaktledare för 
dagen. Hans son Valdemar Johansson är 
passutsättare och får nöjet att placera ut 
sin storebror, den nyexaminerade jägaren 
Christoffer, pass. 

Christoffer hamnar på det andra passet, 
räknat från den gröna soptunnan på hjul i 
plast.

 När alla är utplacerade på sina pass är 
det dags för drevkedjan, som består av fruar, 
barn, icke-jagande-vänner och jaktledaren 
att göra sig i ordning. De sprider ut sig på 
linje utan djup längs med markgränsen ner 
mot granngården Gefvertnäs.
 

TORBJÖRN, SOM TILL vardags säljer volvo-
bilar inne på Skobes i Flen, blåser igång den 
för dagen rejält påpälsade drevkedjan. Drev-
folket inleder sin gångmarsch över stock 
och sten genom den grova skogen. Efter 
endast ett 40-tal meter går tre rådjur loss 
ur aspsnåret uppe på höjden på den västra 
delen av jaktmarken. Rådjuren rusar oroligt 
upp på en skogsbeklädd höjd och lystrar 

efter den tjoande drevkedjan, som utrustat 
sig med harskramlor. 

Efter stund knastrar det i jaktradion. 
Någon i drevkedjan låter meddela att en fin 
räv smitit ner över en bergskant och för-
svunnit in i vassen nere vid sjön. 

Den lystrande rågeten, som har två kid i 
släptåg, fortsätter ytterligare ett 70-tal meter 
innan hon stannar till vid ett par ovanligt 
grova enar. När de hojtande drevkarlarna 
närmar sig inser hon att det inte finns någon 
säker reträttväg och fortsätter vidare mot 
skyttarna. 

Den första skytten som får en skymt av 
de annalkande rådjuren är den inbjudna 
jaktgästen Kristoffer Natansson från stock-

holmsförorten Lidingö. Men hållet är för 
långt och när rådjuren är på väg rätt i knäet 
på granngårdsägaren Björn Zetterqvist sät-
ter han tummen på säkringen. Sekunden 
senare viker de tilltänkta bytena plötsligt av 
åt väster. 
 

DE PASSERAR MELLAN de 40-åriga granar-
na framför ytterligare en skytt innan geten 
hittar det hon tror är en lucka i skyttelinjen. 
I fyrsprång hoppar hon över den snötäckta 
grusvägen i förhoppning om att söka skydd 

på grannmarken. Men Christoffer inser att 
det tillfälle han drömt om i flera år har kom-
mit och är beredd. 

Han har i god tid fört kolven på sin pap-
pas bockbössa, en Beretta 686, mot axeln. 
Så noterar han uppmärksamt att det första 
djuret över vägen är en för årstiden trind 
råget, ett för dagen fredat vilt. Mittendjuret 
är ett livligt och lovligt kid, men Christoffer 
väljer att skjuta kid nummer två och därmed 
undviker han att hagelsvärmen riskerar att 
träffa något av de andra två rådjuren.

”En fin räv smiter över en bergskant ooh försvinner in i 
vassen nere vid sjön”
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Just som kidet ska ta sitt första gallopp-
språng över vägen möts det av den välrik-
tade hagelsvärmen. De små blykulorna 
penetrerar den tjocka vinterpälsen och 
punkterar högerlungan. Kidet tecknar tyd-
ligt och slår omedelbart ihop vid vägkanten. 

Christoffer, som de tidigare åren gått i dre-
vet, vet att trots att byten faller till marken 
efter skott kan de resa sig igen och snabbt 
försvinna ur skotthåll. Men skytten behöver 
aldrig avlossa något fångskott med underpi-
pan på sin bockbössa. 

Det visar sig att båda lungorna är pene-
trerade på kidet som blir liggande kvar i 
vägkanten.
 

TJOANDET FRÅN DREVKEDJAN kommer allt 
närmare och når till sist den ivrigt väntande 
skyttelinjen vid vägen. Torbjörn beordrar 

patron ur och meddelar att såten härmed 
är avblåst. Därefter inleds ett sällan skådat 
kramkalas. 

Pappa Torbjörns leende går från örsnibb 
till örsnibb när han får klart för sig att det är 
den äldste sonen som skjutit sitt första rådjur. 
Till råga på allt med ett skott. Jaktledaren ser 
till och med nöjdare ut än skytten själv.

Christoffer släpar stolt det nyss fällda 
kidet ett tiotal meter in i skogen på andra 
sidan vägen innan han tar fram kniven. Han 
får lite goda råd om hur passningen ska gå 
till väga av den betydligt mer erfarne jakt-
kamraten Kristoffer Natansson.

Skyttens lillebror Valdemar kommer 
farande med fyrhjulingen, grattar sin store-
bror innan han ber skyttarna ta plats i vag-
nen. 

När kidet är urtaget samlas Christoffer och 

hans jaktkamrater hemma i föräldrahemmet 
Skogsgården där det vankas en hejdundran-
de lunch signerad mamma Caroline.

Väl till bords vill alla jaktdeltagare höra 
hur det gick till när jaktkungen för dagen 
fällde sitt första klövvilt. 

– Det gick så fort att jag knappt hann 
tänka, men det känns extra skönt att dju-
ret vek ihop sig direkt i skottet. Man vill ju 
inte orsaka någon skadskjutning, förklarar 
Christoffer innan han hugger in på mammas 
välgräddade pannbiffar.
 

TILL VARDAGS PLUGGAR Christoffer till 
arkitekt på Stockholms universitet och kom-
mer så att göra ett par år framöver. 

– Men nu har jag fått blodad tand för jakt 
och kan tacka ja när jag får inbjudningar 
från jaktkamrater som har tillgång till jakt-
marker. Och avslutningsvis vill jag bara 
påpeka att det kändes lite extra bra att få 
nedlägga sitt första klövvilt hemmavid, 
säger Christoffer.  JOF

Rådjuren har flera konkurrenter
Idag finns det i princip rådjur över hela landet. 

Till och med alldeles nedanför Sveriges högsta 

topp Kebnekaise har rådjur observerats.

Ingen vet idag exakt hur många rådjur som finns 

i Sverige, men enligt den senaste tillgängliga 

statistiken från Svenska Jägareförbundet sköts 

det 97 076 rådjur år 2014, fördelat på 44 667 

råbockar, 28 285 rågetter och 24 124 kid. Det är 

lika många rådjur som sköts 1982. 

I slutet av 1980talet slog rävskabben 

till i stora delar av Sverige. Rävstammen 

decimerades kraftigt av den oönskade 

parasiten vilket resulterade i ett rejält lyft för 

rådjursstammen. 

Rådjursstammen gick från att vara ett par 

hundra tusen individer till över en miljon på 

ett par år. De flesta forskarna är eniga om att 

orsaken till den stora ökningen var att räven 

försvann som predator på grund av skabben. 

Enligt viltforskaren Olof Liberg innebär varje 

skjuten räv att man räddat 4–5 rådjur. 

Rekordåret 1993 fälldes hela 380 000 rådjur 

i Sverige. Tyvärr försämrades kvalitén på 

rådjursstammen då även småbockar och 

inte endast revirbockarna kom åt att betäcka 

rågetterna.  Som en följd av att dovhjort och 

vildsvin spridit sig över en allt större del av 

landet har antalet rådjur i bland annat Sörmland 

minskat. Enligt uppgifter från Viltdata sköts det 

i Sörmland i genomsnitt drygt sex rådjur per 100 

hektar.

Sedan ett par år tillbaka finns det även en 

jaktbar rådjursstam på Gotland. Den senaste 

tiden har det på Gotland fällts cirka 1 500 rådjur 

per jaktsäsong. 

Det växande antalet bilar på våra svenska 

vägar påverkar också rådjursstammen. Förra 

året dödades 13 370 rådjur i trafiken enbart i 

Sverige och enbart i Sörmland sker det dagligen 

minst sex viltolyckor orsakade av klövvilt som 

rådjur, vildsvin, älg, dovhjort och kronhjort.

Det är ovanligt att frilevande rådjur blir äldre 

än tio år men den äldsta råbock man känner till i 

Sverige blev drygt 19 år gammal.”Pappa Torbjörn ler brett när han får klart för sig att det 
är den äldste sonen som skjutit sitt första rådjur”
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