GRAVBERGSLAGET 2003
Jaktledare: Bengt Ingvarsson, bitr. Ulf Tôlla Gunnarsson.
Lördagen den 23 augusti hade vi en arbetsdag. En del av jägarna var ute i markerna och
snitslade hållarmarna för dom olika såtarna. Några började med att spika in ett innertak där vi
hänger upp älgkropparna. Jakten brukar dra ut på tiden. Vi garderar oss mot kylan. I år
ansvarar vårat jaktlag för skjutbanan på Hismon.
Söndagen den 12 oktober. Kl 14 samling i slakthuset. Genomgång inför årets jakt.
Måndag 13 oktober. Vi startade detta år med att jaga ett delvis nytt område: Täkten norra.
Krille och Tony sköt ”la ner” en kalv med 7 skott. Älgarna jagades av Pierres tik. Sedan kom
Tratt, Sten och Clinton dit. Då visade det sig att även kon var skjuten. På em jagade vi
Nyselsdrevet. Hans Verner Kress, Tyskland sköt en tjur på Bergmyren. Tjuren jagades av Fax,
Stens jämthund. Sedan sköt Hans Tovle, Mariestad en tjur öster om vändplan,
Losktjärnvägen. Även denna älg jagades av Fax.
1:a dagen: 3 vuxna, 1 kalv.
Tisdag 14 oktober. Dagens drev: Åsarna. Pierre, även kallad Uffe sköt 1 kalv på myren öster
om Porrholsvägen. Kent Forsström sköt en tjur på pass 273 Östermyrkölen, Irene (Faster)
sköt en tjur på pass 252 kraftledningen söder Porrholsvägen. Jagades av Uffes tik. Uffe sköt
kalv och ko i lutningen mellan Porrholsvändplan och SmallerAnderstjärn. Ståndskall av Fax.
Ankan sköt en kalv på pass 276, 3:e passet väster Lysjön. Lars Römpötti sköt en ko på pass
278, 1:a passet väster Lysjön. Uffe, Sten och Putte har gått med hundarna. När jag satt på mitt
pass, 2:a tornet norr Romaråsvägen, ropade Lasse I, som satt i tornet norr om mig, det står en
älg i kraftledningen mellan oss. Detta var en halvtimme före jaktstarten. Efter att Uffe skjutit
kalven vid Porrholsvändplan, kom hans tik i spåren efter tjuren som Lasse och jag sett. Hon
jagade tjuren som troligen gick in på Forsmarkerna. När hon kom tillbaka fick hon tag i 3 djur
som gick ut på samma ställe som tjuren Lasse och jag sett. Puttes tik hade en fin harjakt. Fax
jagade ut en älg (tjur) söderut. Älgen som Kent sköt jagades av en hund från ett annat lag.
Kon som Lasse R sköt hade påskjutits av Erwin Kress, kalven sköts av Ankan. Kon hade 2
kalvar. Sten fick spår efter andra kalven? Släppte Fax. En älg kom norr ifrån och gick ut
mellan mig (pass 249) och (pass 250). Jag hade långt håll, tyckte att det var ett vuxet djur.
Melker Lind, som satt på 250 hade älgen närmare, tyckte också att det var ett vuxet djur.
Dessutom tyckte han att skotthållet inte var ”rent”. Fax några minuter efter.
2:a dagen: 4 vuxna, 3 kalvar.
Onsdag 15 oktober. Täkten södra. Magnus Söderberg sköt en kalv på pass 102
Vitmyrbäckkölen.. Jakt av Clinton. Stig Lindberg sköt en ko pass 263, jag sköt en kalv på
pass 265 i Alfvägen. Dessa djur var en hund från Kvilselen efter. Alf sköt en tjur på pass 269
vid Angalsmyren. Här var Clinton c:a 5 minuter efter.
2:a drevet: Ö:a och V:a Nyselsberget. Lasse Ingvarsson sköt en ko på Döppelmyren. Jakt av
Fax. Tomas E.sköt en kalv på Bergmyren. Uno F. sköt en kalv på pass 78, myren ovanför
Trosollebacken. Jakt av Fax. Vackert väder hela dagen.
3:e dagen: 3 vuxna, 4 kalvar.
Torsdag 16 oktober. Tolleskölen. Sten Söderberg sköt en tjur norr Knippan, väster
”Långköln”. På em jagade vi ovanför byn. Sten Söderberg sköt en kalv vid ”Morarna”. Hans
duktiga jämthund Fax, jagade vid (bägge?) tillfällena. Återigen en vacker dag.
4:e dagen: 1 vuxen, tjur, 1 kalv.
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Fredag 17 oktober. Ö:a och V:a Nyselsberget. Jag sitter på pass 74, (Betulandervägen) 200
meter norr Rännåsvändplan. Det skäller nordost om mig. Älgen står ett tag i upptaget. Sedan
blir det gångstånd som går nordost. Tvärslut. Fax kommer tillbaka. Det smäller österut.
Findus skjuter en tjur, som jagas av Clinton, i kraftledningen på pass 161. Fax har flera jakter.
På en av dessa jakter skjuter Tôlla en kviga på pass 266 i Alfvägen.
5 dagars jakt: 13 vuxna, (7 tjurar, 6 kor), 9 kalvar.
Ett strålande väder hela jakten. Jag minns inget bättre sen jag började 1952.
Lördag 18 oktober. Delning av köttet. Min balja vägde 68 kg. 40 kg mer än 2002. Antal obs
dessa 5 dagar var 72. En ökning med 20 sen 2002.
Vi åt en god måltid som Dan, Lillemor och Karin ”Smallra” lagat till och serverat.
Sedan hade jaktledarna en kort information om årets jakt som ansågs mycket lyckad.
Vi jagar redan nästa helg där 1 vuxet djur + kalvar får skjutas. Sedan blir det jakt den så
kallade dubbelhelgen. Där får resten av dom vuxna djuren skjutas (2 eller 3) + kalvar.
Jaktledaren avtackade Lillemor (som slutar med markservicen efter 20 år) samt ”Smallra”
med varsin flaska vin, Jonne och Loffe den vanliga Vodkan samt Beri Hans med det vanliga.
Val till nästa år: Omval över hela linjen. Bengt: jaktledare, Tôlla: bitr., Greta: kassör,
Ankan: revisor. Slakthuskommitté: Pege, Bengt, Dan, Bellman.
Bengt Ingvarsson och Greta Finnström tecknar firman var för sig
H(ÄLG)JAKT 25-26 oktober
Lördag 25. Samling i slakthuset kl 7. Tillförordnade Jaktledare Tratt och Sten. 10 man och
Faster deltar i jakten. Vi jagar Ö:a och V:a Nyselsberget. Glest besatta pass. Sten säger på
radion: pass upp Fino. Fax markerar älg vid Döppelmyren. Efter några minuter upptag. Går
söderut. Fax jagar ko med 2 kalvar. Ståndskall vid Trosollebacken . Sten skjuter en kalv.
Jakten drar sydost. Sten hittar kalven 20 meter från Eriklarssonvägen. Det smäller 4 skott
öster om mig. Findus meddelar på radion: jag har skjutit en kalv. Clinton jagar ut ensamt djur
österut vid Vattugolvsmyren. Per Anders har inga jakter i västra berget. Per Anders flyttar
över till. Ö:a berget. Det blir jakt. Hans hund kommer tillbaka. Sen jagar Fax. Samma älg?
Kommer tillbaka. Per Anders hund jagar, samma älg? Håller på tills vi åker hem från
slakthuset kl 15.
Söndag 26. Vi samlades i slakthuset kl 7. Vi jagade täkten norra. 6 man satt på pass, 5 man
gick med 4 hundar. Inga djur blev skjutna. Per-Arne och Markus Danielsson från Värmland
hade jakt på flera djur. Jan, som satt söder om Gravukölen, fick order att flytta sig söderut mot
Råbergsstigen. Sten fick jakt på ko och kalv vid fröbjörkarna. Jakten gick söderut och
svängde västerut in på Råbergsmarkerna. Jag ropade, per radio, på Sten. Jag flyttar mig
söderut efter kölen. När jag talar i radion står en älgko 90 meter norr om mig. Hon kastar in i
riset och går över kölen västerut 350 meter norr om mig. Hon har en kalv. Putte med tiken
hade inga jakter. Tratt med Clinton fick tag i en miniatyrkalv. Jag hämtade Clinton (var fan
han hade hållit på med i sex timmar) där Tratt lagt ut sin jacka. När jag kom hem serverade
min kära hustru öring som Jan och jag fångat i Glomma, Norge.
Vädret dessa 2 dagar: lördag soligt med hård blåst, söndag sol.
2 dagars jakt: 2 kalvar.
Antal obs 1:a veckans 5 dagar + dessa 2 = 84.
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H(ÄLG)JAKT 31/10, 1-2 nov.
Fredag 31/10. Samling i slakthuset kl 7. Vi var 17 man. 13 satt på pass och 4 gick med 4
hundar.Vi jagade Ö:a och V:a Hemskogen. Stig Lindberg sköt en kviga vid skoterleden söder
om Styggnäset. Jakt av Fax. Tratt gick med Clinton. Fick jakt på ”Fjället”. En mycket fin jakt
med ståndskall och gångstånd. Gick så småningom österut ur våra marker över ErikKarlssonvägen och Lyvägen. Kopplades av Hars-Tage vid Myckelberget. Putte och Uffe hade
inga jakter. Till glädje för mina jaktkamrater hade jag glömt att ta med slutstycket till
studsaren. Jan gjorde en snabbfärd hem och hämtade det. Jag var på plats i tid.
Fredag 1 vuxen (kviga).
Lördag. 1 nov. Vi jagar Täkten södra. 19 man deltar. Av dessa går 4 med hund. Uffes tik som
heter Donna, jagar ut en älg mot Råberget. Ses av Anders S. Det är ett vuxet djur. Fax jagar ut
ett vuxet djur söderut över Alf-vägen. Ses av Tomas E. Puttes tik får tag i älg söder
om Dan-vägen. Det blir jakt och Putte, (som heter Patrik), skjuter en kalv söder om Danvägen. Fax har (troligen) slutat med det djur som gick söderut. Kommit tillbaka och varit efter
en annan älg som gått österut. Tratt med Clinton har varken spår eller jakter. När Uffe (som
är döpt till Pierre) hjälpt Putte att ta ur kalven får han veta att tiken hans har kopplats av
jägare efter Råbergsvägen. Han åker dit och hämtar henne. Vi avslutar jakten för dagen.
Ett djävla väder. Snöig mark. Snöblandad nederbörd som övergår i regn. När Jan och jag kom
hem serverades vi orre och vildand. Drycken var rödvin av ädel årgång. Efterrätten var Ris a
la Malta med hjortron plockade på Vitmyrbäckkölen.
Lördag: 1 kalv.
Söndag 1 nov. 20 man deltar. 1:a drevet: Delar av det sk. Nyselsdrevet. 2 hundförare, 18
passkyttar. Donna jagar ut råbock vid Däljan. Har sedan älgjakt ? på Råbergssidan. Sten med
Fax har inga jakter. 2:a drevet: delar av hemskogen V:a. 3 hundförare. Fax jagar en älgkviga
som skjuts av Anders Söderberg på Rörmyren. Puttes tik jagar ko med kalv? Men kommer
tillbaka. Clinton jagar råbock som passerar Jonne. Jakten går västerut. Han kommer tillbaka
och jagar ett annat rådjur söderut. Återfås hos Sune Hedin. Tratt frågar mig. Skall du eller jag
skjuta honom. Hassle-Jonne påskjuter en ko som går in på Forsmarkerna. Spåras av Puttes tik
och nedskjuts av honom 20 meter in på Forsmarkerna. Fax jagar en älgtjur söderut. Tratt har
den inom skotthåll, men kvoten på vuxna djur är fylld.
Det regnade före jakten, men slutade när vi startade. Hassle-Jonne hade sovmorron. Dessutom
klickade första skottet när han sköt på kon.
Söndag: 1 ko, 1 kviga. 3 dagars jakt: 1 ko, 2 kvigor, 1 tjurkalv.
Lördag 8 nov. Delning av köttet. 20 delar. Denna gång tog vi ut filéer och stekar, ”filade” av
ben och revben och malde till köttfärs. Vägningen av köttfärs blev något konstig. Först skulle
det bli 9 kg per del, sedan 8,5, slutligen c:a 6,5 kg per del. En felräkning på 50 kg. Min balja
vägde 21 kg, Jans 16 kg. Lotten avgör. Ibland får man något över, ibland något under medel.
Men inte skulle det skada med en våg som har tydliga siffror.
Årets jakt: resultat. Vi har skjutit 16 vuxna djur: 7 tjurar, 9 kor, 12 kalvar.
Detta år har jakten varit mycket lyckad. Inga besvärliga eftersök.1:a veckan var vädret underbart. 1:a helgen bra. Dubbelhelgen snöblask. Detta är mina minnen från 2003 års älgjakt.
Gunnar ”Fino” Finnström.
Söndag 9 nov. Tratt, Clinton och jag var på kalvjakt. Jag sköt en kalv efter drygt 5 timmars
fin jakt av Clinton. Skottplats strax söder om Porrholsvägen, 50 meter öster Romaråsvägen.
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