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Foråret 2011 havde Hammershøj Omegn Jagtforening (HOJF) inviteret Carsten Ottesen til at afholde en 
introaften om Matswani Safaris jagtmuligheder og tilbud.  
 Carsten er en god sælger og med de gode tilbud, blev det til syv personer, som sagde ja tak til den ni 
dages kombirejse (Deltagere fra HOJF Gert, Sten, Jens, Niels og Aksel) samt ægteparret Bjarne og Birgitte 
Sigvartsen. Safarien blev aftalt til uge 16 og 17 2012. 
 Marts 2012 ca. 40 dage før afrejse blev der afholdt et orienteringsmøde, hvor vi også hilste på de 
øvrige deltagere i uge 16 og 17. Med humør og et glimt i øjet var Carsten atter omdrejningspunkt. 
Spørgsmål blev besvaret, råd og fif uddelt og deltagerne kunne så tage til sig eller lade være. Vi blev blandt 
andet tilbudt at bytte en udflugt med en jagtdag til en god pris, som ellers ville være meget dyrere, hvis det 
først blev gjort i Sydafrika. Her blev også noteret, hvilke vildtarter, vi ønskede at nedlægge, for i størst 
omfang at få tildelt den Professionelle Jæger (PH) med viden om netop disse vildtarter.  

Vestre: Afgang mod Sydafrika og Matswani          Højre: Carsten og Hermann i lufthavnen 
   
Turens forløb blev også gennemgået. Lige fra afgangen fra Billund til ankomsten tilbage i Danmark ni dage 
senere. Atter på Carstens humoristiske måde. En fotograf blev vi også præsenteret for, Stefan Brandt (altså 
ikke ham sangeren). Han skal følge far og søn på hele turen som optakt til en dokumentarfilm (til reklame 
og introfremstød for en far og søn jagtsafari). Far og søn er i øvrigt fra Valsgaard ved Hobro (Eddie og 
Thomas). Inden vi forlod Vejle en reminder om Matswanis stand på Jagt og Fiskeri Outdoor-messen i 
Odense den 13.-15. april. 
 Selvfølgelig gik min vej forbi Matswanis stand d. 15. Her fik jeg en god snak med chef-hunter 
Hermann Lubbe, som havde taget turen fra Sydafrika på hvad der i øvrigt var hans første besøg i Danmark. 
Med både Carsten og Hermann som guider kan rejsen ti Sydafrika kun blive et hit.  
 
Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 02:00 afgang fra Hammershøj til Billund lufthavn, hvor tjek inn skulle foregår kl. 
04:00. Der var dog lidt problemer med at ”hitte” systemet, men med fælles hjælp lykkedes det. Lidt efter 
lidt blev vi samlet med Carsten og Hermann som rosinen i pølseenden. Alle 15 rejsekammerater var nu klar 
til Amsterdam. Stefan havde ivrigt brugt kameraet. Ankomst til Amsterdam rettidigt og med boarding kl. 
9:00 var der knap to timers ventetid. Og hvordan bruger man så tiden bedst på en 10 timers flyvning til 
Johannesburg …  og når der er masser af frie sæder i flyet ? 
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 Flyveturen Amsterdam – Johannesburg tager 11 timer. Hvad bruger man tiden til…?  
  
Vel ankommet ti Johannesburg kl. 21:00. Ventetid i paskontrollen på ca. en time (Det må man leve med når 
det er Afrika). Efter bagageudlevering kom så arbejdet med at finde folkene fra Matswani, hvilket dog ikke 
skabte problemer. Derimod kunne transporten til hotellet gøres bedre – vi sad som sild i en tønde. Sengetid 
ca. 24:00 og op til en ny og spændende dag kl. 6:00. 
  Efter morgenmad atter i bus og bil til en guidet tur i Pretoria, hvor vi blandt andet besøgte 
Voortrekker-monumentet, en hyldest til ca. 14.000 pionerer som fra 1835-54 begav sig fra Cape Town op 
gennem Sydafrika under ufattelige forhold. Det er svært at beskrive, men skal ganske enkelt opleves. En 
perfekt introduktion til et ophold i Sydafrika.  
 

Venstre: Sightseeing i Pretoria     Højre: Voortrekker-monumentet 
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Stille og roligt blev kursen sat mod Matswani med et par ophold, hvor der blandt andet var champagne-
brunch i det fri og diverse tissepauser, nåede vi Matswani Private Reserve kl. ca. 15. Velkomst og info-møde 
efterfulgt af indkvartering og en kæmpe frokost. Afslapning med mere til kl. 19. Og første mand i poolen – 
ja i år var det altså mig. 
 

 
Billede: Fire glade gutter i den nybyggede bar kort efter ankomsten til Matswani Elephant Lodge 

 
I Matswani Museet var der gensyn med de udstoppede vildtarter plus et par nytilkomne. For Niels og mig 
også et gensyn med vores huntere fra vores tur i 2010. Chefhunteren Hermann Lubbe tildelte herefter 
diverse Professional Hunter (PH) til de øvrige jægere. En udsøgt middag med blandt andet Elan-filet blev 
indtaget. Aftalen med PH om 1. prioritet af trofæerne blev indgået m.m. Sengetid ca. 23. Morgenvækning 
kl. 5:00, morgenmad fra 5:30 til 6:30. Herefter på indskydningsbanen og så på jagt. Min PH blev forklaret 
om mine hosteanfald pga. piller imod diabetes. ”Vi må tage det som det er”, var hans reaktion.  

Venstre: Kudu i front i Elephant Lodges museumsrum  Højre: Oryz foran udsnit af de udstillede dyr 
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Første jagtområde d. 19. april i et område, som jeg ikke tidligere havde været på. Her blev der set 10 
forskellige vildtarter lige fra sabelantilope til vortesvin.  

 
Der var dog intet skudbart, som var på min ønskeliste. Efter frokost af sted til nyt jagtområde, som ejes af 
en af PH’ens venner. Her blev det til en spændende pürsh på impala. Dog uden resultat idet vi kom i 
klemme imellem en flok blesbuck og elan, så vi kunne ikke røre os uden at skræmme dem. Og da endeligt 
muligheden kom, så hoster Aksel og vinden svøber. Vi møder dog atter flokken af impala, men det eneste 
der kommer frit til skud er impala-hunner og lam. På det tidspunkt er mørket også begyndt, så det er tid til 
at sætte Matswani stævnemøde og møde de øvrige deltagere og jagtkammerater. Beretninger om nedlagt 
vildt (måske med små overdrivelser) flyver henover bardisken, men det hjælper jo altid med krydderi. Efter 
et godt aftensmåltid klar til dynerne ved 23-tiden. 
 20. april 2012 morgenvækning kl. 5:00 morgenmad kl. 5:30 og af sted til jagt-område kl. 6:00. Her 
kom jeg til et kendt område, som jeg havde været på ved min første safari i april-maj 2010.  Målet var en 
impala-han med op til 20” horn og eventuelt også vortesvin. Ved ankomst fik vi Ismael som sporer. Ret 
hurtigt fik vi kontakt med impalaflokken, som dog blev spredt for alle vinde, da vinden atter svøbte. Ismael 
mener, at det vil være en god ide, at tage til vandhullet, da drikketid er ved 10-11-tiden. 
 

Vestre: PH’en Frederik og sporer Ismael   Højre: Aksel med Impalaen 
 
I skjul ved vandhullet afventer vi besøg af diverse vildtarter. Efter en rum tid dukker impalaer op med 
skudbar han - igen ødelægger Aksels hoste skudchancen. Jeg når dog også ved vandhullet at få en sjakal i 
kikkerten, inden den er væk i bushen. Det var også snart ved at være frokosttid. På vej til frokosten bliver 
jeg enig med Frederik – min PH fra 2010 – at såfremt vi finder en god impala-han, gerne i medaljeklassen, 
så nupper jeg den. Det sker imidlertid det, at 3-4 mindre impala hanner kommer frem.  Jeg afgiver skud 
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fritstående ca. 40 meter. I samme sekund skuddet går, træder dyret et skridt frem og bliver truffet i køllen 
med brækket ben til følge. Ismael ser dog det anskudte dyr lægge sig. Han følger dyret ind i bushen, hvor 
den ifølge Ismael rejser sig tre gangen før han kan give ”fangst”. Py-ha …en lykkelig udgang på et trist skud.  
 
Men det bliver endnu værre. Hanne bliver læsset og videre gennem bushen. Pludselig midt på vejen stod 
en stor flot impala.”It’s a good male – shoot him”, lød opfordringen. Camouflagenettet på biltaget er et 
godt anlæg. Den står ret med front til os og kikker mod bilen. Jeg ser på min PH Frederik  og siger jeg ikke 
kan. ”You can do it. Shoot now.” Trådkorset på hannen og skud afgivet. Den krummede ryg – det er ikke et 
godt tegn. Sandsynligvis et waist-skud (mave-skud). På skudstedet blev fundet mave-indhold og jeg så på en 
bekymret PH. ”You stay here and I will go and look”. To minutter efter lød et skud. Fem minutter efter 
endnu et skud. Efter små 15 minutter kom PH’en Fredrik med beskeden: ”He is dead now”. Jeg spurgte om 
han var stor? ”You wait and see”, lød svaret.  Jeg fik forklaret om mit skud, som egentlig var OK, blot syv cm 
for lavt. Jeg sagde, at det var et langt skud og at der måske ikke blev korrigeret. PH’en vurderede 110 meter 
– jeg rystede på hovedet og der blev skridtet ud til 155 meter. Et langt skud for en amatør og til dato mit 
længste – og måske for langt. Dog blev impalaen leveret med professionel hjælp. På Frederiks smil kunne 
jeg se det var et stort dyr vi var på vej til – SIKKE ET SYN! En sikker guldmedalje. Der blev taget diverse fotos 
og herefter vente vi snuden mod Elephant Lodge.  

 
Billede: Impala, Aksel og PH’en Frederik 
 
Her ankom vi ved 14-tiden. Inden ankomsten havde PH’en og jeg aftalt, at vi ville køre et ”spil” om dårlig 
skydning/ sporing overfor de øvrige jagtdeltagere. Den første på limpinden blev Gert. Herefter Niels, som så 
fik sandheden om at de var leveret på slagtehuset. Så kom Sten, der havde hørt diverse rygter, og jeg fik 
hans upolerede mening og jeg havde sgu at få den PH i omdrejninger. Niels blandede sig i samtalen…. Du 
skyder som PH’ens bedstemor. Derefter blev jeg idømt til kun at jeg skyde med mit kamera næste dag. PH 
kunne betjene riflen - basta, og dermed var samtalen slut. Sammen med Frederik skulle vi resten af dagen 
ud efter Bushpig og vortesvin (Warthog). Han spurgte til samtalen med gutterne. På engelsk fik han fortalt, 
hvorledes limpinden havde virket og det havde vi det sjovt med.  



 7 

 Ved ankomst til jagtormådet konstaterede Fredrik spor efter bushpig. Herfra og nogle hundrede 
meter frem var en stor græsmark med højt, tørt græs, hvor der gik græssende kvæg. I det høje græs blev 
spottet blesbuck, impala og vortesvin. Skulle han blive min? Skydestokken kom op på ca. 80 meter fra 
ornen. Så skete det som så ofte før på turen, at jeg fik et hosteanfald. Pist væk var ornen i fuld fart og 
chancen forspildt. Ja sådan er jagt. Tilbage til Elephant Lodge. Lidt efter lidt kom de øvrige hold også. Da 
Sten kom tilbage, var hans første spørgsmål, fik I dem? Med et stort smil kunne jeg berette, at de var 
leveret i slagtehuset allerede før vi ankom til middag og det var aftalt spil mellem PH’en og mig. Han fik 
billederne forevist. ”Åh din …. Løgnhals. Her har ”a hirle æddemedaen hat spekulationer på mine vegne” 
(med jysk accent). Så blev det tid til aftensmad. Byttet historier, korrekte og måske også nogle med et godt 
lag fløde på.  
 
21. april 
Morgenvækning 5:00, morgenmad 6:00 - 6:30 samt en knuser og tillykke til Eddie, som havde sin 53 års 
fødselsdag hernede på Elephant Lodge i selskab med sin søn Thomas. Af sted til nye områder for mig. 
Denne dag blev et skjul bygget. Camouflagenettet, behagelig instruktørstol med flaskeholder samt et par 
store træer der kunne give skygge hele dagen. Personer, som kender mig, ved hvor vanskeligt jeg har ved at 
tie, så ved I hvor vanskeligt jeg har haft det ved små fem timers tavshed og 25 graders varme, eneste lyd fra 
min mund den uundgåelige hoste. Ved 13-tiden tilbage til Elephant Lodge. Her holdt vi siesta til kl. 16. 
Eddie havde givet sig selv en god fødselsdagsgave, en pæn stor elan. Sammen med PH’en af sted til den 
store ”græsmark” igen, hvor den store orne havde været dagen før. 
 Sammen med sporeren blev jeg i bilen mens PH’en undersøgte området, da han kom tæt på kom en 
stor kudu som forsøgte tre – fire gange at entre det store hegn (ca. 3 meter i højden). Der var dog ingen 
vortesvin at se i kikkerten og herefter tilbage til Elephant Lodge. Senere på aftenen skulle der vanen tro 
spises. Denne aften var speciel, da det var Eddie, som blev fejret.  
 

Lyrik til Eddie 
 Af Aksel Dalsgaard 
Eddie du er en ny kammerat, som ikke er sart  
– det er sgu indimellem rart. 
Eddie du har jagt som din hobby, måske vi skulle dele en toddy. 
Elan på din fødselsdag, alle tager hatten af. 
Vi er på safari i Sydafrika, det skulle vi ikke være kede af. 
Eddie endnu engang tillykke med din fødselsdag.  

 
Eddie fik sig endnu et par overraskelser. Tale fra Carsten Ottesen Matswani. Hertil en flot fødselsdagskage  
lavet af Matswanis chefkok Lissia og herefter var der fødselsdagssang fra brummere og sopraner.  

Store Eddie blev blød som smør, ja rørt til tårer, da sønnen Thomas holdt en tale for ham. Netop her 
er Eddie og jeg ens. Vi er store med et blødt hjerte. Selvfølgelig var Eddie også vært med rødvin med mere. 
Dog var der et problem. Niels og PH’en Fann var pist væk. De var på natjagt og ingen vidste det. De fik først 
deres ”aftensmad” kvart over tolv. Hvis nattesøvn gik det ud over? Ja rigtigt – Jens og Aksel. Men så blev 
han sgu også vækket kl. 5:00 næste morgen. 
 
22. april 
Sidste jagtdag. Af sted op mod Limpopo floden til en farm som var ejet af en spanier. En flink lille mand, 
men benhård når der var tale om forretning, fortalte Fredrik. Udover nyala-opdræt var han også ejer af 40 
hegn på over 1.000 hektar. Inden vi kunne starte jagten skulle der lige skydes kød til hans fryser. Det gjorde 
Stens PH’er, da de også skulle jage vortesvin på samme område. Han skød tre impala-hanner på en time, og 
så var der da kød til farmeren. Ved en stor sø i hegnet skulle der atter jagtes vortesvin fra skjul. Denne gang 
fra et dobbelttårn, med Sten og hans PH’er på øverste etage, mens jeg fik stue-etagen sammen med min 
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PH. Sten og Co var dog på forhånd orienteret om min hosten. Efter ca. en times tid blev tavsheden brudt og 
der var opbrud. Ikke på grund af min hoste men på grund af vinden. Jeg fik derfor mulighed for atter at 
jagte impalaer efter eget ønske, og skulle der komme vortesvin, ja så kunne den få en på go’daen. Sten 
valgte udelukkende at køre efter vortesvin, da han havde fået sine ønsker opfyldt. Kl. ca. 12 mødtes vi på en 
nedlagt farm for at indtage frokost i det grønne.  
 

Da vi var blevet godt mætte fortsatte jeg jagten med min PH, mens Sten og hans PH valgte at sætte kurs 
mod Elephant Lodge. Hans jagt var hermed afsluttet med et godt og tilfredsstillende resultat og mange 
oplevelser rigere, som nu skal fordøjes.  

Der blev spottet og op og ned af bilen masser af gange. En kort pürsch og så retur til bilen. Da 
klokken nærmede sig 15 sagde jeg stop, selvom der kun var 2 x 2 trofæer (to skalp og to skind). PH’en 
foreslog dog, at vi lige kunne prøve et område tæt på Elephant Lodge for at nakke en blesbuck. Kl. 16:30 var 
vi ved området, og straks derefter blev pürshen indledt på blesbuck. Det tog en halv times tid før der kom 
en fri til skud. Også denne gang et maveskud. Derfor også arbejde for min PH og hans sporer.  
 Stilhed i (for mig) uendeligt lang tid. 20-30 minutter gik før fangstskuddet lød. En lettelse. Sporeren 
Sakki hentede trucken og det gik ad snoede stier gennem bushen for opsamling af den nu afdøde blesbuck. 
Igen blev der taget fotos og blesbucken blev opmålt til bronzemedalje.  
 

 
Billede: Frederik og Aksel med den bronzevindende blesbuck 
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Hermed afsluttedes min safari med tre opsatser og tre skind, som jeg først ser i Aarhus om ca. 12 måneder. 
Det blev dog ikke til hvad jeg havde ønsket, da vortesvin ikke blev nedlagt – men det er der så mulighed for 
næste gang: September 2014 på min 60 års fødselsdag. Jeg er glad og lykkelig for min Guldmedalje Impala 
og de øvrige trofæer. Efter endt papirarbejde af sted med min PH’er Frederik C. ”Dundee” - Dundee et navn 
jeg tilføjede ham ved at forære ham en bowie-dolk med et 20” blad.  
 Meget træt satte jeg mig til aftensmaden. Ja indimellem blev det vel også til en blunder ifølge de 
andre spisende jagtgæster. Endeligt blev det så sengetid. Godnat. 
 

 
Billede: Hunteren Frederik C. ”Dundee” og sporeren Sakki 

23. april 
Næste dag den 23. april afslapning med morgenmad kl. 9. Bjarne, Birgitte, Sten, Niels, Gert og Aksel tog ud 
på en lang vandretur. Den såkaldte ”Kudu rute” er af ca. halvanden times varighed i Aksels tempo. Fra kl. 12 
til 13 var souvenirkiosken åben og her blev der handlet ind til familie og venner i Danmark. Frokosten blev 
indtaget i Safari Lodge hvor fotosafarigæsterne normalt holder til. Den var ledig fordi alle var på 
dagsudflugt til Pilanesberg nationalparken. Dagen blev afsluttet med en overdådig fire retters menu. Et 
stort knus til Lissia vores kok. 
 I samme åndedrag har jeg indledt et samarbejde med Carsten Ottesen om at blive freelance agent i 
Midtjylland, når jeg nu alligevel har stand på diverse bagagerumsmarkeder og udover hjælp på diverse 
udvalgte messer. Et samarbejde jeg ser frem til.  
 
24. april.  
Hjemrejsedagen med morgenmad kl. 8-9, afregning på kontoret kl. 9-11 og trofæparade kl. 11:15. 
Champagnebrunch på Leopard Rock platformen, som er bygget udover en klippe med udsigt til et stort 
savanneområde. PH’en Faan overrakte medaljer. Der var sammenlagt skudt 47 styk vildt. Efter brunchen 
retur for pakning af bilerne. Farvel og på gensyn til Matswani.  

Efter knap et døgns hjemrejse var vi så retur i Billund og der krammes og ønskes på gensyn. Vi ses 
forhåbentligt i Aarhus til trofæafhentning. 
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Foto: Gæsternes samlede trofæer – 47 styk vildt alt i alt 
 

Venstre: En god jagt afsluttet med diplomer…  Højre: En velfortjent brunch på Leopard Rock 
 
 
 
Deltagerne på denne gruppesafari fra den 17. april til den 25. april 2012:  

 Carsten Ottesen, Matswani Safari s 

 Hans og Eva fra Ansager  

 Morten og Lone fra Hedensted  

 Stefan Brandt fra Odense (videofotograf) 

 Eddie og Thomas fra Valsgaard ved Hobro  

 Bjarne og Birgitte, Hammershøj   

 Sten fra Bjerringbro, medlem af HOJF  

 Gert fra Hobro, medlem af HOJF  

 Jens fra Hammershøj, medlem af HOJF  

 Niels fra Karlby ved Hobro, medlem af HOJF  

 Aksel fra Hammershøj, medlem af HOJF  
 
Personligt har jeg haft endnu en minderig safaritur og det selvom vi har jagtet i hegn, har det været meget 
store arealer, og alle vildtarter har opført sig som vilde dyr i naturen. Hvad øvriges holdninger er til jagt i 



 11 

hegn er op til den enkelte – jeg kan kun sige at jeg har masser af spændende jagtoplevelser med hjem fra 
min 2. safarijagt i Sydafrika. Og som altid har jeg kun anerkendelse for det professionelle arbejde som både 
PH og sporer udfører for os gæste-jægere. 
  
På de fire jagtdage har jeg sammen med PH’en Frederik oplevet og set 21 forskellige afrikanske vildtarter. 
Ingen slanger at bemærke for mit vedkommende.  
 
Alt græs er ikke grønt. Transporten fra Johannesburg til hotellet i Pretoria er til under et 5-tal hvor 10 er 
højeste karakter. Men Matswani forstår heldigvis at rette op på tingene, så der blev da også indsat en 
ekstra bil fra Pretoria til Matswani og på turen retur havde vi også 2 minibusser. Men bortset fra dette var 
turen med Matswani Safaris som sædvanlig til karakterer i den høje ende. 
 
Til læserne af denne beretning håber jeg, at I har fået et lille indblik i natur og jagtoplevelser i Sydafrika. Jeg 
stiller mig gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål på tlf. 61 38 61 11. 
 

En gang Sydafrika, altid Sydafrika. 
My heart still belongs to South Africa. 

 
På gensyn til: 

 PH Frederik.C. “Dundee”  

 Tracker og sporer Zakki 
 
Vi ses I 2014 
 
Aksel Dalsgaard 
Stadionvej 18, Hammershøj 
8830 Tjele 
 
 
  


