
ÄLGJAKT I HJULBÄCK 2021 
 
   Efter samling i bystugan klockan 7 där årets nykomlingar Tina Sarén och Oskar Linde 
presenteras, är man nu på pass 13 i Stormyrsåten vid Perers Anders väg 80 m väster om 
Nyåkersvägen (Skjutbanevägen). Tina som gör sin första älgjakt sitter på pass 12 i 
hyggeskanten söder om Brötåkern. Jakten startar nu ca 815 (Telefonen i bilen). Kalvjakt idag 
och en inventering av älgstammen på halvön. Besked  i kväll om vi eventuellt får skjuta en 
tjur i morgon. 
   900. ca. Upptag för Anders Grops hund i Stormyren. (Anders och hund också nya för året). 
Ståndskallet eller eventuellt gångståndet hörs ljudligt och aggresivt. En fin morgon med svag 
till måttlig vind. I träden tjirpar kajor som dom senaste åren kommit till byn. Hundskallet 
hörs av och till avlägset. Kaffedags! Ett avlägset skott! Robert Ström på pass 4 Rävholen. 
Oklar utgång. Ko och kalv går över Björbäcksvägen långt neråt Vändplanen enligt Tomas 
Nääs. And. Grop är nu på väg fram till skottplatsen. Hundskall hörs nu från Fornby. Hunden 
Simba och älgarna har nu svängt in mot vår obesatta 40-lina. Kalven för enkalvskon som 
besköts tycks vara på benen än. På väg in i Rävoberg är dom. 
Skott. Oskar Linde. Kalv ligger vid pass 26 nära Stussfasmors sten. Ko och jättefin tjur går mot 
sydost. Hampus och Erik Bengtsson hjälper till med att ta ur kalven. Simba är neråt 
Vackernäs. Mats och Jan går färdigt såten. Själv har man det fint här på Perers Anders skifte 
som nu tagits över av hans dotter Ingrid Dufmats. 
   1043. På plats vid Brälloksbacken pass nr 27. Utställning Vackernäs eftersom man inte är 
säker på att det är samma älgkalv som påskjutit. Solen bländar och gör skott söderut 
närmast omöjligt. 
   1055. Skott norrut. John på pass 24 Tranugärdet. Ko och kalv går ut mot Stormyren. 
Tydligen ko och kalvar. 
   1205. Lunchen klar. Limpa, räkost, lättöl och päron. Tar nog en kopp kaffe också medan 
utställningen görs klar. Den påskjutna kalven skadad. Blodspår. Vi är alltså utställda för 
Stormyren igen nu. 
   1220. Skott Anders Grop:”Har skjutit på kalven. Tror inte jag träffade. Den är på benen. 
Ensam kalv som gick upp när vi kom”. 
   1241. Inget händer. En lugn frisk dag. Minus en grad i morse. Sol från nästan molnfri 
himmel. Det börjar kännas som eftermiddag. Ishockey idag förresten. Växjö hemma efter sju 
raka vinster och tredjeplats i SHL. 
   1309. Nu har Mats släppt sin hund Nisse och ståndskallet ljuder. Mats smyger på ståndet 
någonstans söder om Brömsmyren. 
   1324. Skott äntligen. Hundskallet tystnar. Inget besked! Jodå, kalven ligger. Avbrott. Samling 
mellan pass 24-25 enligt jaktledaren, dvs vid Vägskälet. Prat och en trevlig stund. Ett gäng 
åker till Alvik och flår. Övriga bland andra jag, Tina och Hampus åker hem. Vi får ställa upp i 
morgon istället. I Övermo väntar vårt första barnbarns barn Livia någon vecka gammal på 
faster Tina och farbror Hampus. På pass klockan 800 i Vafveröutställningen i morgon.  Hockey 
Leksand-Växjö 2-3.  
Resultat: 0+2. Björken 1+3. 
 
 
 



Söndag 23 oktober 0824.  Vafverösåten nu. En fin jaktmorgon. Mulet, svag sydlig vind. Plus 2 
grader i morse. Jag sitter på pass 32 med Hjortnässkogen bak ryggen. Tina sitter på pass 33 
söder om mig och Erik Gunnarsson på pass 31 norr om mig. Mats hund passerade just utan 
älg framför. 
   849. Vinden tar i nu från syd sydväst. Mats hund har nu gått igenom trakten bakom våra 
ryggar och är nu uppåt Björbäcksvägen och går in i Stormyrssåten. Anders hund är mitt i 
såten. Morronfika kanske nu 919? Jodå, en kopp choklad och lingongrova blev det. Hundar 
och hundkarlar surrar. Mycket älgspår men inget upptag. 948. Nu har en kviga gått ur såten 
förbi pass 43 och söderut. Tydligen skjutning nu enligt radion. Pass 42 Adam Crona. ”Pinntjur 
påskjuten”. Simba efter. Så ser Sven Segerström en kviga gå in i såten. PANG! PANG! Jan 
Lärfars skjuter på halt ko. Oklar utgång. Älgen på väg hitåt mot 30-armen nu 1005. Robert 
Ström skymtar älgen när den går ut ur såten. Ståndskall nu på gränsen mot Björken. Anders 
går på ståndet nu 1026. Ståndskall nära från Björken. 
   Tycker jag hör något knäppa. Beredd! PANG! PANG! Nära! Tina: ”Den ligger!” Härligt! 
Grattis från många håll. Ståndskall och skottsalva från Björken. Mormor meddelas per 
telefon. Nära tårar är man. 
   1114. Inväntar besked. Ståndskallet från Björken nära. Janne Alm på väg hit. Varför? Ett 
ståndskall till på Björken. Skott rungar därifrån. Två hundar river i nära bak min rygg. 
Älgbrak! En kviga hastar förbi neråt Erik med två hundar efter. 
   1227. Fortfarande är man kvar här. Från pass 43 hör man att Johan Farth har skjutit en kalv. 
Jakten avbryts. Men nu börjar Jan spåra älgen för att konstatera att det är den tidigare 
påskjutna älgen som kom fram till Tina. Blodspår finns i spårlöpan. 
   Har nu varit upp till Tina och sett hennes älg. Troligen en treårskviga som hade Janne Alms 
hund efter. När sen Anders och Simba kommit vägrar hunden lämna älgen. När sen en kviga 
kommer inom synhåll hänger dock hunden på och passerar bl.a. mig. 
   Lunch nu. Älgen urtagen och hämtas så småningom av Johan Farth och hans fyrhjuling. En 
lång eftermiddag går sen medan Jan försöker spåra ut blodspåret med hjälp av GPS bl.a. men 
misslyckas. Inte heller Anders och hund får ordning på vart djuret tagit vägen. Nu har dock 
tydligen Tomas kontaktat Back Albert som i närheten av Björbäcksvägens vändslinga får 
kontakt med blodigt djur. Nu visar den nyblivne svenske mästaren sin klass (hunden alltså) 
och har snart ställt älgen som snart ligger. En tjur med knappt decimeterlånga horn. Blodig är 
den. Ungefär samtidigt kommer Erik Levisson med sin blodspårhund. Försent tyvärr.  
   Samling vid bystugan halv fyra. Flåning i Alvik sen under ledning av John och medverkan av 
Tina, Hampus, jag själv, David, Kjell och Sebastian Dufmats. 
   En lång men lyckad dag och för övrigt älgjakt är slut för oss i Alvik vid 1930. 
 
Resultat: 1+1 Totalt 1+3. Björken: prel 2+7. Fornby 0+2. 
 
Vid pennan och datorn Klas Sarén, 77 år ca 64 år efter första älgjakten 1957.(Se bild på byns 
hemsida). 


