
ÄLGJAKT I HJULBÄCK 2019 
 
Lördag den  21 oktober. Utställning för Vackernässåten nu. En lugn frisk mulen dag. Jag 
sitter på pass 61 närmast vägen i Vackernäs. Allt lugnt än kvart i åtta. Tina sitter med mig på 
passet. Hon funderar på jägarexamen. Hemma skall Jenny ha öppet hus. Hon fyller 40 år i 
morgon. 
   Upptag nu 0850. Mats hund. Avlägsna hundskall. PANG! Pass 64 Robert Ström. ”Har skjutit 
en kalv”. Kon inte sedd. Mats hund surrar runt inne i såten en stund. Johan Orrells hund fram 
till kalven också.  
   950. Morgonfikat klart. Tjurkalven urtagen. Fortsatt jakt. En fin jaktdag. 
   1130. Vafverösåten nu. På väg hit ser Hampus och Tommy en kviga ett par hundra meter 
öster om hållarmen här vid Vafverön. Jag sitter på pass 32, tredje passet söder om 
Siljansvägen. Strax passerar en hund åttio meter norr om oss. Tydligen har kvigan redan 
slunkit ut. 
Skott från 40-linjen. 3+2 skott. ”Kviga påskjuten”. Erik Levisson pass 45 och Lars Andersson 
pass 46. Kalvjakt! Kvigan som visar sig vara en liten tjur hittas så småningom. Diverse 
hundsurr sen. Robert Ström på pass 14 ser en stor fin tjur vid Björbäcksvägen. Hundskall åt 
Björken till för en stund sen. En liten hackspett hackar i en björk. Norrifrån klarnar himlen. 
Kalluft på gång norrifrån. Klockan 1300 nu. 
   Efter en stunds väntan bryts jakten och jag och Tina åker hem för att fira Jenny. Övriga 
hjälps åt att få fram älgarna fvb. till Alvik förutom det gäng som skall jaga igenom Lissberg. 
Resultat 1+1. 
 
Söndag den 22 oktober. Stormyren idag. Alla skall vara på pass halv åtta i vintertiden som 
inföll i natt. Jag sitter på pass 13 strax väster om Nyåkersvägen och Hampus på pass 11 vid 
Brötåkern. Nu tickar skyttar på plats in på vår Supertext. En lugn vindstilla gråmulen morgon. 
Nollgradigt i morse. Berits tuppar hörs gala. Kalvjakt idag eftersom lagen här på halvön infört 
sk. kalvspärr pga. dålig tillgång på älg.  
   915. Hundarna surrar. Inget på gång än. Mats och Johan går från Börtjavägen mot 
Stormyren. Johans hund har varit en sväng till Mon-Fornby men är nu back on track. Rådjur 
över vägen vid masten med hund efter. ”Det är väl fan. Här har man en drever hemma”, hörs 
Johan.  
   944. Nu går Nisse Mats hund över vägen vid Tjärdalarna med rådjur men återvänder strax. 
   1041. Omställning. Samling Skjutbanan. Nu får vi veta att Björken igår skjutit en kviga enbart 
trots sex hundkarlar. Idag har dom inte fått någon kalv eller fö. inte sett något. Dom har 
avslutat jakten. Fornby har också kammat noll. 
   Då våra hundkarlar inte haft spår på älg i Stormyren beslutas enhälligt att avsluta årets jakt. 
Resultat 1+1. 
  
Slakt nästa fredag i Alvik där Peter Hammarbäck har renoverat Aspens gamla slakteri. Våra 
älgar hänger redan där. 
  
 
Vid jaktdagboken Klas Sarén 
 
 


