
ÄLGJAKT I HJULBÄCK 2018

Lördag den  20 oktober. 805. På pass 2 vid Sors Eriks Mossmyr.En klar 
frisk morgon med en molnbank i öster. Våra nya radioapparater, kanal 
155, hörs bra. Pilotton 123. Fyra nya skyttar i år. Mitt barnbarn Hampus, 
Robert Ström, Torbjörn Lindhe och Erik Gunnarsson. Totalt är vi nu 23 
skyttar och 3 hundkarlar. Hundskall från Björken. Jaktstart nu 814.
   Riktigt spännande en stund när hundskallet närmar sig. Kissar innan 
älgen ev. kommer. Hörde älgen verkligen detta! I alla fall tystnar 
hundskallet strax,  innan det tonar bort mot Hästskovägen där ett ensamt 
skott smäller. I närheten av Bengt bror min? Jo, verkligen. Han får 81 år 
gammal skjuta sin första älg. En ko.
   937. Molnbanken har dragit bort österut och solen börjar krypa upp i 
talltopparna på en helklar himmel. En mäktig tjädertupp passerade just 
och slog till i en talltopp bortåt Gösta på pass 1. I den nya kanalen har vi 
fått sällskap av minst ett jaktlag. Grytnäs tydligen. 52 pilottoner att välja 
på! Allt lugnt här och fö. runt ikring. Myren framför och kring Sors Eriks 
mosslada syns brunlila med små gröna tallar. Vackert! Hit åkte Sors Erik 
från Sors buder och bröt sin torv.
   1113. Utställning Vafverön. På pass 32 i gamla Hästvålsvägen i gränsen 
mellan Sjöns Peckas skifte och fd. Sågverkets numera Stig Sjöns skifte. En 
lugn fin dag. Fåtaliga löv kvar. Ett enda skott från Björken. Vadan detta?
   1210. Jan Lärfars spårar älg norr om Mysten. PANG! PANG! ”En tjur 
ligger”, hörs John från pass 39. Ko och tjur går vidare. PANG!  ”En tjur 
ligger på pass 14”, hörs Lars Markus. Inget flyt för Hampus som nyss suttit
där. Avslut snart. Fyra skott från Björken har hörts. Nu hundskall därifrån.
   1345.  Tji, fick man. Nu är vi utställda för Vackernäs. Fem man är i 
Lissberg för att om möjligt komma åt dom två ensamma kalvarna som 
finns där i Ufberget sen i augusti.
   Solen värmer gott i nacken. Har bytt radio med Hampus vars 
låneapparat är död. Lugnt och stilla här i mitt egentillverkade torn vid 
vändplanen vid Lermyren. Inte ett moln. Svag SV vind. Kalvjakt nu.
   1451. Lugnt och tyst. Telefonen död också. Helt ovetande är man. Detta 
måste väl vara ett ”skogsbad”. Bra för själen etc. etc.
   1550. Tystnad råder. Lissberg genomgått. Tji. Framdragning av tjurar 
pågår medan jakten fortsätter. Avslut framåt klockan fem. Flåning hos 
Aspen sen där vi är sist i kön. Vid klockan nio är vi klara och hinner precis 
få en pizza med oss hem. Tur att slaktarna bjöds på kaffe och whisky av 
John under tiden. Resultat 2+0.

Söndag den 21 oktober. Lite gråmulet idag. Något lätt regn verkar ha 
kommit under natten. Vackernäsutställningen nu. Jaktledaren passerade 
just efter att ha slängt slaktavfallet från igår. Jimmie har redan sett älg 
nere i Ihlisgunnars väg. Kalvjakt idag. Orrell går här i Rävoberg och har 
just släppt liksom Mats Sjöberg som släppt sin nya hund Nisse i Vackernäs.
Svag SV vind, + 3 grader i morse.
   830. Orrell har gått från Båthamnen upp mot mig på pass 28 vid 
Lermyren, fortsatt norrut genom Ia och Göstas pågående gallring och sen 



en sväng nermot sjön. Mats hund snurrar nere i Börtjänget. ”Kalvspår”, 
hörs Johan Orrell. ”Kors i taket”.
   840. ”Upptag. Nu är ni med”. PANG! PANG! Kalven påskjuten av Johan 
Orrell. Förbi Ormbacken går kon ensam ut förbi Sven Segerström. Snart 
hittar Johan kalven. Bra! Hundskall mot Ufberget till. Lätta låga snabba 
molnskyar. Frukost nu.
1100. Det borde vara avslut snart. Vinden friskar i. Jan är fortfarande ute. 
Johan O. passerade nyss. Han har väl hämtat in sin hund från Björken.
1200. Utställning Vafverön nu. I Lissberg är fem man. Hundskall på Björken 
från Roland Korsens väg ungefär. Himlen helmulen nu. Hoppas vi slipper 
regn. ”Kalv påskjuten i Lissberg”, piper telefonen från Jimmie. Så 
rapporterar Hampus från pass 21 i Björbäcksvägen att en stor ko gått in i 
såten från Stormyren. Den påskjutna kalven har gått till Mon där den 
också beskjutits. Jan är på väg dit för spårning. Mats saxar söderut framför
Vafveröarmen.
   1340. Kalven utspårad till Mon. Johans hund i Fornby, där kalven så 
småningom skjuts.  En ko har gått ut förbi pass 32 Tommy Andersson. 
Frisk vind - helgrått molntäcke. Avslut snart? Måste snart ha kaffe igen.
Jodå, inget mer händer. Samling bystugan och ett kort sammanträde.

Resultat 0+1. Totalt 2+1. Björken 2+0!

Vid jaktdagboken Klas Sarén


