
ÄLGJAKT I HJULBÄCK 2017
Lördag den  21 oktober 0951. En frisk klar morgon. Stormyren nu. Jag 
sitter på pass 6, Stormyren S strax norr om myren med Marias Pers pass. 
Ett ilsket hundskall ljuder sen en god stund söderut. Mon? Orrells hund 
drog för säkert timmen sen mot Ufberget. Jan knallar runt inne i marken. 
Sol mellan lätta dimmoln. Ingrid ringde nyss från Falun där hon fått bägge 
ögonen opererade för starr. Hampus är med mig på passet. För sista 
gången? Nästa år skall han jaga själv. Ett par skott på Björken. 
Kyrkklockorna ringer tio just nu.
   1040. Jimmie Råsten rapporterar på Supertext att Björken meddelat att 
ko och kalvar är på väg mot skjutbanan. Pang! Pang! Jerk Sjöberg från 
pass 10 Almänget  ”Sköt på sista kalven. Dom gick in i såten.”
   Jan på väg dit. Pang! Pang! Jimmie Råsten från pass 12. ”Tror den 
ligger”. Jodå den hittas snart. Grattis!
   Påskjuten ko från Björken är nu i Vackernäs med två hundar efter. 
”Passopp i Börtjavägen”.
Jerks kalv hittas. Kon är nerom masten. Urtagning av kalvar pågår nu. Fika.
Orrells hund tillbaka. Skott från Rävoberg. ”En ensam ko skjuten”, hörs 
Johan Orrell.
   1400. Grillelden brinner trevligt. En spännande stund har vi haft. Först tre
skott från Orrell. ”Det tog nog inte. Pass upp Klas”. Den stora tjuren 
passerar väster om oss och går till Björken där den sedan skjuts. Här är 
det tillåtet på tjur och kalv. Hundskallet från i morse var ända uppe i 
Ufberget och gav en kalv för Fornby. Eftersom dom även fått en tjur var 
dom själaglada för hjälpen av Orrells hund.
   Inget mer händer. Något obestämt djur har setts. Avslut. Samling 
bystugan. Fördelning av arbete. Framkörning av älgar och flåning. Själv 
åker jag hem till frun och hennes nyopererade ögon. Resultat: 1+2.

Söndag. På pass 64 i Vackernäsutställningen före åtta. En gråmulen lugn 
dag. + 1 grad i morse. Jan i Rävoberg och Johan i Börtjängarna. Jag fick 
nyss skäll av Johans hund.
   Jakten går vidare fast min telefon tillika klocka dött. För timmen sen kom
ett rådjur gumpande förbi uppifrån Öhrn i passet ovanför. Efter kommer 
Johans hund en minut senare. En stund senare är hunden nere i 40-armen 
hos Tommy på pass 41. Sen hugger hunden i och skäller nära den 
hållarmen. Efter en god stund smäller 1 + 2 skott. Tommy och David från 
pass 41-42. ”En kalv. Den ligger”, hörs David. Kon går ut förbi Dalarnas 
nya jaktvårdskonsulent Jerk Sjöberg på pass 43. Kvarten senare hörs Lars 
Markus rapportera att en pinntjur gått ut mellan pass 23 och 24 i 
Björbäcksvägen. Johan har tagit ur kalven och jagar nu hund. Jan i 
Börtjängarna.
   Omställning så. Helt överraskande såten Vafverön. Fyra rådjur 
passerade just. Fö. intet.
Solen sticker fram mellan ulliga moln. Svag vind. En fin jaktdag.
   Omställning för Stormyren. En svettig och jobbig promenad innan man 
är på plats på sitt pass vid världens ände. (Pass 6 Stormyren). Johans hund
släpps nu på tjurspåret på Börtja. Sakta letar sig hunden upp mot oss i 
Stormyren-Almänget. ”Passupp 6-7”, hörs från Johan. Inget upptag. Pang! 



Pang!  Pass 10 Staffan Berglund. ”Skjutit på tjuren”. ”Den ligger”, hörs 
snart Jerk från pass 11. ”Skulle just skjuta när den gick omkull”.
   Avslut. Samling vid Baggens. Ingen mer jakt beslutas det. Resultat 
1+1. Totalt 2+3.

                                                 Vid jaktdagboken  Klas Sarén


