
 
 
 

Jagtberetning – Matswani Safaris – juli 2011 
 

Netop hjemkommet fra min første tur ( jagt ) i Afrika,  i uge 30-31 2011, sidder jeg lige og prøver at få 
samling på alle indtryk og oplevelser, det kommer til at tage tid. 
 
Vel ankommet til  Matswani, og efter et overdådigt måltid, ankommer min PH. Han hedder Faen og det 
første vi gør er at aftale alt det praktisk omkring jagtens forløb. 
 
Næste morgen kl. 6:30 …. efter alt for lidt søvn….en  lang rejse og test af en  velassorteret bar, bliver jeg 
hentet af Faen og vores tracker Samuel. Et solidt morgenmåltid blev indtaget, og så hurtigt ned på 
skydebanen for at indskyde den 300Win Mag  riffel, som jeg havde lejet riffel af Faen.  Den skød 
fortræffeligt. Derefter i bilen og ud på en 1,5 times køretur til bjergene. Min første prioritet var nemlig en 
Mountain Redbuck. Det skulle vise sig at være både superspændende og overordentlig vanskeligt. 
 
Godt inde i terrænet, bliver bilen sat, og vi starter purschen i et flot og lovende område, men efter en times 
tid ændrede alt sig. Nu blev det et super vanskeligt terræn, op og ned det gik over løse sten og klipper med 
pulsen på et faretruende højt niveau. Efter et par timer må vi give op. Vi har ikke kunnet spotte nogen af de 
små adrætte reedbucks, så vi bevæger os tilbage til bilen. Denne gang kører vi  endnu længere ind i 
bjergene, parkerer bilen, vandflasker i lommen og op i terrænet. Snart spotter Faen en lille gruppe dyr, men 
vi kan ikke se om der er en buk imellem. Vi beslutter at prøve dem, og går en kæmpe omvej for at komme i 
god vind. Efter en times tid når vi godt ind på dem og spotter endelig en god buk. Skydestokken op, men ak 
de forsvinder op over bjergtoppen. 
 
 Sådan går hele dagen kun afbrudt af et tiltrængt frokost måltid som Faen tilbereder over åben ild. Efter et 
lille hvil starter vi igen, vi går og kravler længere op men ser næsten ingen dyr, bortset fra Gnuer, Zebraer 
og Elefanter nede på sletten langt under os plus fornøjelsen af et par Bavianer oppe hvor vi var. 
 
 

 
Nu var det blevet midt på eftermiddagen, og pludselig støder vi en lille gruppe dyr på 3-4 stk. som dog 
hurtigt forsvinder opover. Det var dog sata....Efter en lille rådslagning, foreslår Faen at vi sender trackeren 
op hvor de forsvandt over bjergtoppen, mens vi ville prøve at gå rundt om. Turen rundt om bjerget tog sin 
tid, men dyrene var der heldigvis stadig. Vindens konstante skift gjorde dog at de satte sig i bevægelse op 



ad den anden bjergside. Det var nu eller aldrig, skydestokken op og så vente på heldet. Vores bønner må 
være hørt, for pludselig stoppede bukken og med pulsslag som næsten kaldte på lægehjælp nforsøgte jeg 
at få ro på åndedræt og krop. Kuglen gik mod målet og sekundet efter kom Faen’s højlydte kommentar: You 
missed -  shoot again: Heldigvis havde jeg indøvet lektionen med øjeblikkeligt at genlade, og jeg får afgivet 
endnu et skud mens bukken er på vej opover. Denne gang var det et perfekt hit, bukken går ned og en 
kæmpe forløsning og glæde strømmer igennem mig. Mit første stykke afrikanske vildt…. og så oven i købet 
en flot Mountain Reedbuck og en jagt som absolut ikke er det nemmeste dyr at starte med. 
 
 

 
 
Jeg er nødt til at nævne trackeren Samuel, jeg bøjer mig dybt i det røde støv for hans udholdenhed og 
dygtighed. Jeg var så uheldig dagen efter at anskyde en Impala, nede i lavlandet, Samuel blev sat på sporet 
men der blev kun fundet sweiss de første 150 meter. Men han var utrættelig og 1½ time efter, får han os 
ført frem til dyret der har lagt sig, og jeg kan afgive fangstskud. 
 
 

 
 
 
Derudover blev det til endnu en Impala, en god Warthog og en Blesbuck ( 3 guld og en bronze ). 
 
 



 
 
 
 
 
 
Medens jeg var på jagt, var fruen med på fotosafari, og vi kan begge varmt anbefale Matswani. Super 
indkvartering, fortræffelig forplejning, og havde det ikke været for motionen i bjergene skulle jeg nok have 
haft ny garderobe. Overalt en venlig og kompetent betjening.  Og ikke mindst super professionel jagtføring. 
 
Jeg kommer igen. 
 
 
Med venlig hilsen/ Best regards 
Kim og Laila Andreasen 


