JAGT : Château de Janvry
Efter anden såt bliver der budt på
sloe gin og kiks. Nogle af os kan
ånde lettet op, efter at den dårlige
skydning fra første såt er blevet
vendt til succes.
Af Ragnar R. Jørgensen

Fasanjagt
for frankofiler
Rundt om Paris snor der sig en perlerække af smukke slotte og charmerende chateauer.
Flere og flere af disse tilbyder fuglejagt, pyrsch på råvildt samt jagt i hegn
til de mange udlændinge, der enten besøger eller bor i hovedstaden.

Fasanjagt i Frankrig minder grundlæggende meget om den, man finder i Storbritannien, men med noget helt umiskendeligt fransk over sig. For at sige det
ligeud er det en sand fornøjelse at prøve
jagt i så sofistikerede rammer, som de
historiske slotte byder på. Her er høje fasaner, godt selskab og dejlig mad i et behageligt land med stolte jagttraditioner.
Vores vært er godset Château de Janvry, der ligger ca. 25 km sydvest for Paris og driver jagt på godt 700 hektar. Ved
ankomsten bliver vi vist ind i daglig118

stuen, hvor der er tændt op i pejsen. En
uniformeret tjener serverer kaffe og te
med dertilhørende croissanter. Vi skandinaver – fordelt på to smålændinge,
en skåning og Deres udsendte – bliver
introduceret for de andre skytter, som
denne dag blot er tre franskmænd. Vi
skulle egentlig have været flere, men en
stor gruppe franskmænd har desværre
måttet aflyse på grund af en ulykke.
Vi får følgeskab af fire medlemmer af
værtsfamilien Reille. Alle agerer værter,
og den ene mand er ligeledes skytte,

hvilket gør hele arrangementet meget
familiært. Vi føler os meget velkomne.
Familien Reille har ejet chateauet siden begyndelsen af 1900-tallet, men på
mødrene side går ejerskabet helt tilbage
til 1784.

Høje fugle og god skydning
Efter kaffen sætter vi os op i jagtvognen,
hvor der bliver trukket lod om dagens
poster, hvorpå vi kører til den første såt.
Alle taler heldigvis flydende engelsk, tonen er venlig, og samtalen er både inte119

JAGT : Château de Janvry
Deres udsendte har
ingen problemer med
at falde ind i den
franske dress code og
er i det hele taget svært
begejstret for jagten lige
uden for Paris.

En elegant franskmand,
der på trods af alderen og
en dårlig skulder skyder
på niveau med os andre.

Er din bolig

unik?

Så fortjener den også en unik behandling

ressant og livlig. Stemningen er høj, og vi
skandinaver er meget forventningsfulde.
I den første såt står vi i en rydning,
hvor fuglene kommer flyvende højt over
trætoppene og ned for enden af en høj
skråning. Der er tale om meget høje fugle i fuld fart, og seancen gentager sig resten af dagen. Princippet er det samme
ved hver såt: Fuglene kommer flyvende
hen over en skovbeklædt bakke, som
vi skytter står neden for. Resultatet er,
at fuglene kommer i en særdeles udfordrende højde, og dertil er fasanerne ualmindelig velflyvende, hvilket gør det til
en af mine absolut bedste jagtoplevelser.
Ifølge familiens skytte, som for øvrigt
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er brite, flyvetrænes fasanerne næsten
dagligt.
Jeg har en yderpost i første såt, hvor
fuglene dog kommer noget lavere end
i den anden ende af skyttekæden, hvor
den skånske godsejer Haqvin Stiernblad elegant skyder den ene fasan ned
fra himlen efter den anden. Det hjælper
mig ikke, at mine fugle er lavere, og jeg
lægger ud med en meget pinlig skudstatistik.
Anden såt er en skovsåt, hvor vi i første række står i en lang lysning, mens
andet geled står inde i skoven. Jeg får
igen en yderpost, denne gang mod højre
med to skytter skråt bag mig til venstre.

4 butikker – et salær
Intet salg = intet salær / salærgaranti
Et fokus – at sælge din bolig

Ring til os på tlf.: 3942 5050, eller endnu bedre, kom forbi én af vores 4 butikker.

www.gr-bolig.dk
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I tredje såt venter vi et kvarter, mens et par hundrede fugle bliver drevet på kryds af lysningen.

Kokken serverer
lammekølle med
rosmarin og skysauce

Også i Frankrig gives
jagttraditionerne videre til
kommende generationer,
ved at børnene kommer
med ud at skyde.
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Fuglene kommer smukt, og jeg får heldigvis her trådt i karakter. Skytterne i
skoven har det til gengæld ikke nemt,
da man skal være meget hurtig for at
ramme åbningerne i trækronerne, der
ikke er store.
I tredje såt står vi i en lav dal, og
endnu en gang har jeg en yderpost, som
viser sig at være langt den bedste. På
min venstre side kommer fuglene højt
hen over træerne fra højre mod venstre.
Det er nogle smukke fugle, og det bliver
til mange flotte skud. Der er ingen ende
på antallet af fugle, men efter nogen
tid bliver der blæst af, og drevet bliver
stoppet. Vi har tilsyneladende nået den
tiltænkte kvote inden frokosten, og det
giver et meget professionelt indtryk. Ge-

nerelt er jagten usædvanlig veltilrettelagt, og fuglene kommer i gode buketter
samt for det meste jævnt fordelt.

Jagtfrokost a la France
Da vi kommer tilbage til slottet, bliver
der serveret drinks i dagligstuen, hvorpå vi sætter os til bords.
Frokosten består af fire retter, hvor
der først bliver budt på foie gras og et
glas champagne. Hovedretten er lammekølle med grønsager og kartoffelmos, fulgt af den meget cremede ost
ved navn vacherin. Til dessert serveres
der en glaseret soufflé med karamelsauce.
Der er en helt anden klasse over jagtfrokosten, end hvad vi normalt bliver

budt herhjemme. Både menuen og lokalerne er af et helt andet format. Eksempelvis er bordet smukt dekoreret med
udstoppede fugle – de hænger sågar ned
fra loftet, og hele scenariet gør frokosten fuldendt.
Efter pausen får jeg på den sidste såt
en midterpost, men stort set alle fugle
drejer af til venstre, hvilket betyder,
at skytterne til højre for mig desværre
ikke får mange skudchancer. Såten er
kortere end de andre, og skydningen
bærer præg af, at vi lige har spist et dejligt måltid mad.
Efter jagten kører vi tilbage, hvorefter våbnene bliver indleveret til rengøring, rensning og smøring, hvilket man
giver 50 euro for i drikkepenge. Derpå
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Luxury Aficionados rejste med Scandinavian Pro Hunters,
der drives af Stefan Bengtsson og hans hustru, Sofia Hammerskjöld. Stefan er uddannet skytte og professional hunter.
Jagtrejsebureauet hjælper skandinaver med at finde gode
jagtoplevelser i udlandet samt udlændinge – fortrinsvis
amerikanere og russere – med at finde ægte jagtoplevelser
i Skandinavien.
www.scandinavianprohunters.com
www.chateaudejanvry.com
www.leshotelsparticuliers.com

følger endnu en drink og mere behagelig konversation inden paraden.
Der ligger 255 fugle på paraden fordelt
på de syv skytter og med en meget anstændig skudstatistik. Skåningen er dog
– beklageligvis! – dagens uovertrufne
skytte.

Det gode klosterliv
Vi bor på Abbaye des Vaux de Cernay,
som ligger en halv times kørsel fra
Château de Janvry. Det gamle kloster
blev grundlagt i 1118 og har haft en
broget historie, men tilhørte indtil 1791
gejstligheden. I forbindelse med revolu124

Château de Janvry er familien Reilles private landsted og
den perfekte ramme for en elegant jagtdag. Chateauet er
holdt fuldkommen autentisk og har derfor bibeholdt sin
historie og charmerende karakter.
På paraden foran Château de Janvry ligger der ved dagens
afslutning 255 fasaner fordelt på syv skytter.

tionen i 1789 blev alt inventar imidlertid solgt, og klostret lukket. Næsten 100
år senere købte baron Nathaniel Rothschild klostret og genopbyggede mange
af de forfaldne bygninger, der efter flere
skiftende ejere i 1988 blev solgt og omdannet til hotel.
Klostret er i dag stilfuldt sat i stand
på en måde, hvor man har bevaret mest
muligt af udseendet fra tiden før revolutionen, f.eks. vinduer, døre, gulve, lofter, beslag, låse og kakler. Inventaret til
værelserne er købt antikvarisk, lige fra
gamle møbler til badekar og håndvaske.
Det hele er kombineret på en raffineret

måde, suppleret af smukke farvevalg af
tapeter og gardiner.
Hotellets restaurant er ualmindelig
god, og priserne særdeles rimelige, det
høje niveau taget i betragtning. Betjeningen er imødekommende, og placeringen er ideel i forhold til jagten.
Kombinationen af Abbaye des Vaux de
Cernay og Château de Janvry er ganske
enkelt sublim. Selve jagten koster ikke
mere end i Danmark med et tilsvarende
antal fugle, og jeg vil slet ikke turde invitere en franskmand på fasanjagt herhjemme oven på sådan en oplevelse.
Merveilleux! –––

