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– vildsvinsjägare ut i fingerspetsarna
Leif fredrik sson

Genom åren har Leif 
Fredrikssons namn bli
vit nästan synonymt med 
vildsvinsjakt i Sörmland. 
Han har jagat arten ak
tivt i över tjugo år, haft 
utbildningar och uttalat 
sig i medierna om vild
svinsjakt. Jaktjournalen 
tog pulsen på Leif i den 
miljö han gillar bäst, i 
vildsvinsskogen.

text & foto:
mikael grennard Leif har släpat ut och lagt det tredje vildsvinet på hög. Trots det fina föret är det jobbigt.
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man vill veta mer 
om Leif Fredriksson, 
Björkvik, bör man 
följa med honom på 
jakt. Med hjälp av 
sina duktiga hundar 

har Leif blivit en välkommen gäst och hund
förare på såväl mindre gårdar som på kunga
jakter. När Jaktjournalen följer med Leif på 
jakt är det i ett vintervackert och kallt Söder
manland på klövviltsrika marker. Men fokus 
är förstås på vildsvin!

Började tidigt
Leif följer en frusen sjökant med en 60 meter 
bred vass. Så här års ett ypperligt tillhåll för 
vildsvin. Men farligt när isarna nyligen lagt 
sig. Leif har en liten gummibåt med sig ifall 

något går på tok. Till vardags är han brand
man så han vet att mota olle i grind. 

I första skedet släpper Leif sin svarta laika
wachtelblandning Trissa samt laikan Zorro. 
Vi hinner inte långt innan Trissa försvinner 
i väg med en stor grupp dovhjortar och snart 
smäller det i passlinjen. 

Leif är uppväxt i Björkvik utanför Katrine
holm och bor fortfarande kvar där. Inte långt 
därifrån sköt han sitt första vildsvin i slutet av 
80talet. Vildsvin var då mycket ovanliga vilt
inslag på jakter och de dök upp högst slump
artat. 

– Vi jagade egentligen rådjur men min 
wachtel och labbe fick tag i några vildsvin. Jag 
råkade ha några slugs i fickan så det var bara 
att ladda om, säger Leif och ler.

Som en följd av den lyckade jakten blev det 

känt att Leifs hundar jagade vildsvin. Snart 
kom det inbjudningar till marker där det fanns 
vildsvin.

Leif tjusades omgående av jakten på vild
svin, framför allt löshundsjakten.

– Vildsvinen är det enda vilt på mina bredd
grader som bjuder på större motstånd och 
ställer krav på hundarna. Det tyckte jag var kul.

Som aktiv i wachtelklubben hade han fått 
se hur de hundarna jobbade med vildsvin vid 
olika utbytesjakter. 

Eftersom Leif hade ett stort hundintres
se men inte hittade någon lämplig renrasig 
hund till den vildsvinsjakt han var ute efter 
började han och några till att experimentera 
med blandraser.

Tillsammans med Staffan Söderberg, en 
annan vildsvinspionjär, började han blanda 
wachtelhundar med spetsraser, främst gråhun
dar.

– Vi fick fram hundar som hade ståndanlag, 
men som skällde i löpan och som ganska snart 
släppte för att söka upp föraren, säger Leif.

Upptag på gris
Trissa har släppt dovhjortarna och är tillbaka 
i vassen. Plötsligt rumlar det runt en bit ifrån 

ANNONS

om

rena raMa 
MagneTen 
i försTa 
såTen

Leif tillhör dem som 
inte gärna släpper 
hundar utan väst. 
Men han har också 
hundar som träffar 
på mycket vildsvin, 
och många gånger 
har västarna räddat 
livet på Leifs hundar.

Laikan Zorro.
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oss. Laikan ger sig också in i leken, men vild
svinen lämnar vassen utom skotthåll. Snart 
är Trissa tillbaka hos Leif och går på nytt in i 
vassen. 

Hon skäller några skall och man hör att hon 
känner sig för lite. Är det vittring kvar från de 
som gick ut eller ligger det fler här. Rätt som 
det är brakar det till och ut kommer Trissa i 
full fart. 

Leif känner igen situationen och lyfter bös
san instinktivt. Han vet att hon har goda skäl 
och efter henne kommer snart ett vildsvin på 
strax under 100 kilo. Det är klart irriterat och 
slår inte av på farten när det kommer ut i det 
öppna. Det gör inte Leif heller. Med bra sving 
fäller han det stora vildsvinet i steget. Trissa 
vänder sekunder efter skottet tillbaka och 
raggar det.

Passar intill vildsvinet
Leif tror att det finns fler vildsvin kvar och 
tar pass bredvid vildsvinet han just fällt. Han 
berättar att han än i dag flitigt anlitas till att 
hålla föredrag om vildsvinsjakt. 

– Folk är fortfarande väldigt vetgiriga och 
lite osäkra. Vakjakten har väl alla fått koll på, 

men vi kan fortfarande lära oss mycket om 
jakten med hund. Många tror att välsignelsen 
ligger i någon speciell ras. Men det är bara att 
titta på mina egna hundar så ser man att det 
inte är rasen som sådan som avgör. En salig 
blandning, säger han och skrattar. 

Plötsligt rumlar det runt i vassen utanför 
Leifs pass igen. Båda hundarna skäller nu och 
ut ur vassen kommer ett vildsvin som försöker 
ta sig förbi Leif på 20 meters håll. Ett döds
dömt företag! Leif lägger det lilla bredvid det 
stora och manar på hundarna ut i vassen igen.

Någon minut senare skäller båda hundar
na i vassen igen. Ska det gå loss eller blir det 
fast? Leif rapporterar över radion och efter en 
stund går han in i vassen. 

Det är en tät vass och man ser inte särskilt 
långt. Någonstans där inne står hundarna med 
vildsvin, men om det är ett eller flera är det 
ingen som vet. 

Leif bestämmer sig för att skjuta ett skott 
för att sätta lite fart. Pang! Det springer vild
svin åt alla håll. Ett springer förstås rakt på Leif 
och det smäller igen. Leif lägger det tredje 
vildsvinet innanför vasskanten. 

När det är gjort märker Leif att Trissa står 

och jobbar med något en bit upp i skogen. 
– Det måste vara ett av dem som gick loss 

i vassen.
Med 15 minusgrader och nysnö är det lätt 

att komma nära ståndskallet. Just där den 
täta granskogen tar vid har Trissa fått fast ett 
yngre vildsvin. Tiken ”dansar” runt vildsvinen 
gå gott det går i den djupa snön. Mycket snart 
får Leif den lucka han behöver för ett säkert 
och bra skott. 

Leif har lyckats fälla fyra vildsvin på kort 
tid och jakten har precis börjat!

jaktlig mentor
När man talar med Leif förstår man att det är 
många som gått i ”skola” hos honom. Många 
av dessa är i dag väletablerade jägare som gjort 
sig ett eget namn. För Leif är det viktigt att ta 
sig an nya jägare, samtidigt som man märker 
att han tycker att det är roligt. Denna dag är 
Patrik Lund med på jakten. Han har fått jaga 
med Leif under hösten och i dag sitter han på 
pass ensam för första gången. 

På Leifs hemmamarker arrangeras popu
lära ungdomsjakter. En av Leifs ständiga föl
jeslagare är 9åriga dottern Moa.

ANNONS

ännu ett vildsvin bryter ur vassen och försöker ta sig förbi 
Leif. svårt, till och med ödesdigert ska det visa sig.

Trissa har fått fast vildsvinet. 
det försöker smita ut ur 
granarna och går rätt på Leif. 
inget lyckat beslut, precis.

Med fyra vild-
svin skjutna i 
vassen känns 
det som om 
såten var rätt 
okej för hund-
föraren Leif 
fredriksson. 
Passkyttarna 
har också haft 
det bra ska 
det visa sig.

Trissa jobbar på i snön.
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– Hon är med jämt, på pass, med hundarna 
och lyser åt mig på eftersöken. Om det inte 
blir jägare av den tösen ska jag äta upp min 
keps, säger Leif.

Leif har vid det här laget gått några hundra 
meter längs vasskanten. Hundarna jobbar 
både i vassen och i den angränsande skogen. 
Rätt som det är går de i gång i vassen igen. Det 
är kallt för passkyttarna så Leif går ut direkt 
och vildsvinen går omgående loss. Trissa går 
norrut med någonting och Zorro går söderut 
med något annat. 

Adepten Patrik, som aldrig skjutit ett vilt, 
sitter vid vasskanten 400 m söderut. Leif in
formerar honom om vad som är på gång. Något 

avvaktande svarar Patrik att han är beredd.
Det smäller en gång, sedan en gång till. Där

efter är det tyst någon minut innan det åter 
smäller. Därefter, med andan i halsen, rappor
ter Patrik att allt gått bra. 

Förmodligen hade det första skottet räckt 
men Patrik tog det säkra före det osäkra så att 
inget skulle gå honom ur händerna.

Det har nu gått lite över en timme och det 
börjar bli synd om de frusna passkyttarna. 
Ingen är därför missnöjd när såten bryts för 
lite närande och värmande soppa. Vildsvins
maestron Leif och adepten Patrik får berätta 
om sina spännande vildsvinsmöten i vassen 
för de andra nyfikna jägarna.  n

Leif fredriksson
Ålder: 52.

Bostadsort: Björkvik, Katrineholm.

Hundar: Laika, laika-kopovblandras, laika-
wachtelblandras och en basset griffon.

Jaktmarker: Sköter jakten på två marker 
i Sörmland, men jagar på många fler.

Antal jaktdagar per år: Runt ett 60-tal, 
plus att det tillkommer 40–50 trafik efter-
sök och en del andra jaktliga aktiviteter.

Vildsvinsbössa: Blaser R8, men vill gärna 
slå ett slag för användandet av slug. Har 
själv en Benelli automat.

Kaliber: 270 Win.

Ammunition: Sako Hammerhead.

Sikte: Aimpoint Micro.

Finns alltid i jaktryggsäcken: Gps, första 
förband och en pannlampa.

Fakta:

en kort men kall dag i sörmland 
kan ge stor utdelning när hundar 
och skyttar är på hugget.

Patrik Lund, dagens premiärskytt.


