GRAVBERGSLAGET 2006
Jaktledare Bengt Ingvarsson, bitr Ulf Tôlla Gunnarsson.
Lördagen den 26 augusti kl 8.00 samlades delar av jaktlaget i slakthuset för en arbetsdag.
Dom flesta var ute i markerna och snitslade hållarmarna. Några snickrade jakttorn. Kl 16
serverade Smallra glödstekt sill med tôlla
Söndagen den 8 oktober kl 14 samlades laget för genomgång inför årets jakt. Jaktledaren
Bengt Ingvarsson hälsade välkommen. Mötet började med en tyst minut för att hedra minnet
av 2 av lagets jägare, Hol Alf Eriksson och Skol Ingvar Gottfridsson, som avlidit under året.
4 nya jägare presenterades. Hundförarna uppvisades. Jaktledaren manade till radiodiciplin.Vi
blir 48 jägare. Vi startar jakten måndag morgon kl 8.15 med område Täkten norra.
Måndag 9 oktober. 1:a drevet Täkten norra. Jaktstart 8.15. Hundförare: Tratt med Clinton,
Putte med Ronja, Johan med… Clinton ut med ko vid pass 227, borta resten av drevet. Nu
hämtar Sten Fax. Tony på pass 233 meddelar: tjur, ko, kalv på väg söderut. Efter ett tag 4
skott. Tony: jag har skjutit en kviga. Fax vid älgen. Även Ronja kommer dit. Efter några
minuter 2 skott: Loffe: Jag har skjutit en tjur på pass 248. Det går någon minut. Magnus: jag
har skjutit en kalv, kon på väg norrut. Fax jagar älgar som går västerut. Drevet avslutas,
samling Sandbacken.
2:a. drevet. Hemskogen västra. Hundförare: Magnus med Frej, Uffe med Isak, Tomas med
Nikita. Flera jägare ser älgar på östra hållarmen. Frej jagar ko med kalv. Kalven skjuts av
Sven Karlsson på pass 19, (kalven spåras och hittas av Levinsson) Frej fortsätter med kon.
Uffes hund Isak jagar kalv som skjuts av Kvillselslaget. Soligt, fint väder.
1:a dagen. 1 tjur, 1 kviga, 2 kalvar. ( 1 tjur, 1 ko).
Tisdagen den 10 oktober. Nyselsberget öst/väst, ett drev. Jaktstart 8.00. Hundförare:
Magnus S. med Frej, Sten S. med Fax, Tomas L. med Nikita. Sven Karlsson sitter på pass 70
längst norr på Bergmyren. Säger på radion: jag har skjutit på en tjur som försvann mellan
träden. Sten S kommer dit efter ett tag med Fax och hittar tjuren. Frej får tag på tjur, ko med 2
kalvar. Magnus S skjuter 1 kalv nästan direkt i upptaget på hygget no Örartjärn. Janousch
Gerhard skjuter tjuren på pass 158 i kraftledningen vid Vattugolvsmyren. David Thunberg
skjuter en kalv, som visar sig vara en kviga, på pass 160 också i kraftledningen. Nu börjar det
hända saker. Sten Inge: jag har skjutit på ett litet djur på pass 72T Bergmyren. Hit kommer
Nikita och jagar norrut. Rickard Lindberg på pass 269 öster Angalsmyren skjuter men djuret
går undan. Sten och Fax tar hand om detta men måste ge upp. Loffe: jag har skjutit på en ko
på pass C väster kraftledningen, norr Kvillselsstigen. Går fram till skottplatsen. Hittar inget.
Uffe går dit med Isak. Kan ej reda ut detta. Denna ko får så småningom Frej tag i. Efter ett
synnerligen förtjänstfullt arbete av såväl unghunden som Magnus fäller den sistnämnda kon
vid Lammyrbäcken öster Grusgropen. Tôlla: Jag har skjutit på en tjur på pass 108 väster
Gravån. Tratt går dit med Clinton. Spårar och släpper hunden. Ankan på pass 67 skjuter.
Älgen med hunden en bit efter passerar Jimmy Becker, pass 111. Ingen chans till skott.
Anders S. Jag har skjutit på en tjur. En hund efter. Ståndskall sydost om mig. Nu kommer
Tomas L dit. Lämnar sin hund hos Uffe och går på ståndskallet. Kommer fram och fäller
tjuren inne på Kvillselslagets marker. Bra arbete av Clinton och Tomas L.
En lång jaktdag är till ända. Nu återstår endast att få hem älgarna till slakthuset och flå samt
hänga upp kropparna. Vid detta drev sågs ett djur, väster Gravån, som var allt mellan vildsvin,
järv och björn enligt vittnen. Tratt, den erfarne, garanterar att det är en björn.Maggan: Vad
gör jag om björnen kommer. Tratt: kort och koncist: Gör vad som fordras. Regnigt väder.
2:a dagen. 3 tjurar, 2 kor, 1 kalv.
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Onsdagen den 11 oktober. Täkten södra, ett drev. Jaktstart 8.00. Hundförare: Tratt med
Clinton, Uffe med Isak, Anders S. med Frej. Kl 8.12 smäller det. Jan Hellström på pass 112,
väster Gravån i Forsrået: Jag har skjutit på en tjur som gått över rågången.Tôlla talar med
Råbergslaget och Uffe går dit med Isak som ställer älgen och Uffe fäller den. Hit kommer
också Frej.
Tratt ropar på radion: Clinton på väg mot Alfvägen, pass upp. Rickard Lindberg på pass 263:
Jag har skjutit på en kalv. Kon och kalven med hunden en stund efter på väg västerut. Anders
S. ser ko och kalv på väg sydväst. Levinsson hör 2 skall från Clinton väster Forsrået.
Nu smäller det: Tomas Lind, pass 266, på radio: Jag har skjutit på en ko. Hunden, som är
Clinton fortsätter jakten efter detta djur. Ger tydligen upp och möter Tratt i Eriklarssonvägen.
Kalven som Rickard sköt på försökte Uffe, Anders och Tratt spåra, men vart han tog vägen
står skrivet i stjärnorna. Findus på pass 175 öster Tyskstugan: Jag har skjutit på en tjur. Tjuren
går österut mot kraftledningen. Tony S. på pass söder postlådan: Jag har skjutit en tjur.
(Senare visar det sig att det är den tjur som Findus påsköt?) Anders S. på radio: Pass upp i
Alfvägen. Micke på pass 265: Jag har skjutit en kalv. Kopplar Frej. Det smäller. Tony: Jag har
skjutit en tjur på mitt pass. Efter en hel del tövvel får Anders tillbaka Frej. Nu smäller det.
Rickard: Jag har skjutit på en tjur. Frej jagar söderut. Efter mycket möda och stort besvär
skjuter Anders tjuren i den värsta terrängen norr om Bergmyren. Han säger att det behövs
helikopter för att få tjuren till slakthuset. När Sten med Fax är och spårar efter Findus tjur
möter han ko med 2 kalvar. Fax jagar dessa djur norrut. Ett djur passerar Findus. Jag åker hem
med Clinton. Smallra och Lillemor bjuder på en härlig köttsoppa à la Lasse I. Jag ringer Tratt
och säger: Clinton är hemma. Jag följer Rickard till skjutbanan. Han svarar: tag med hela
laget. Dåligt väder, inget regn med det hänger i luften.
3:e. dagen. 4 tjurar, 1 kalv.
Torsdagen den 12 oktober. 1:a drevet. Tolleskölen. Hundförare: Magnus med Frej, Tomas
L. med Nikita, Johan J. och Sten S med …Frej jagar vuxen älg som går ur såten. När jag
skriver detta vet jag inte när han slutat. Tony S. skjuter en kviga på pass 193 öster
Stassmyrtjärn. Nu är endast kalv tillåten. Nikita jagar tjur som passerar ClaesGöran J. på 20
meters håll. Går ut ur såten. Sten och Johan har inga jakter. Jakten avslutas.
2;a. drevet. Hemskogen Ö. (Något mindre). Hundförare: Tratt med Clinton, Uffe med Isak,
Tomas med Nikita. Inga jakter, men någon såg tydligen en älg mot Risholshållet till. Ingen
skada skedd och ingen ära vunnen. Hyggligt väder hela dagen.
4:e. dagen. 1 kviga.
Fredagen den 13 oktober. Åsarna, ett drev. Hundförare: Tratt med Clinton, Sten S. med
Fax, Magnus S. med Frej. Kalvjakt. Dessutom tillåtet att skjuta en tjur med mer än 10 taggar.
Frej jagar ut en pinntjur söderut. Skottillfälle av… Anders ”Ankan” skjuter en kalv på pass
283 norr om västra Håarna. Jagad av en främmande hund med pingla runt halsen. Clinton
jagar ko med kalv. Kalven skjuts av David Thunberg på pass 272 Östermyrkölen. Clinton
stannar ett tag och luggar kalven. Släpps och fortsätter med kon som passerar Dan I på pass
249T 2:a tornet norr om Romaråsvägen. Jakten går söderut, passerar Uffe på pass 147. Tratt
möter och hämtar Clinton vid Gravbergsvallen. Fax jagar ko med kalv söderut. Kalven gick
upp i rök och vart kon tog vägen vet jag ej. Uffe går av passet och går norrut från
Porrholsvändplan med Isak. Ingen jakt. Magnus får tillbaka Frej. Bandar, men släpper ej.
Dagens höjdpunkt: Bertil Svensson, Örkelljunga, (trevlig skåning med svår dialekt) skjuter
en 14:taggare på pass 289, väster vändplan V:a Håarna. Sällan har man sett en lyckligare skytt
Vädret denna dag bra.
5:e dagen. 2 kalvar, 1 tjur.
5 dagars jakt: 19 djur. 13 vuxna, (9 tjurar, 3 kvigor, 1 ko, 2 år) 6 kalvar (4 tjur, 2 ko)
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Lördagen den 14 oktober. Delning av köttet. 48 delar + 3 hunddelar. (Hundägarna delade
upp detta i 7 delar.) Baljans snitt 49 kg. Vi åt en god måltid som var tillagad av Dan, Lillemor,
Lasse I. Sedan blev det en genomgång av hur jakten gått och hur hundarna skött sig. Bengt,
som ledde genomgången och Tôlla som förde protokoll hade före jakten avsagt sig nytt
ledarskap. Till att leda jakten nästa år valdes ett 5-mannaråd. Här blir Loffe jaktledare, Tony
bitr, dessutom ingår i rådet Anders Söderberg, Frank (Fralle) Sundén och Lars Römpötti. Att
jämte Bengt justera protokollet valdes Pege. Till kassör valdes Greta Finnström, revisor:
Anders (Ankan) Eriksson. Slakthuskommitté: Pege, Bengt och Dan Ingvarsson. Greta och
jaktledaren tecknar firman var för sig.
Antal obs 125. Förra året 135
3:e, 4:e, 5:e november jagar vi resterande 3 vuxna djur + kalvar. Anmälan till Tôlla senast?
Denna jakt blev inställd på grund av ett snöoväder, som gav c:a 40 cm blötsnö, dagarna före
jakten.
Hundägarna får jaga kalv. Om någon vill vara med är det bara att hoppa på. Lördagen den 28
oktober är det samling kl 8 vid slakthuset. Här är det också endast kalvjakt.
Lördagen den 28 och söndagen den 29 okt.
3 man: Tratt, Jonne och jag Fino samt presidenten av Vallerås Clinton. Under lördagsjakten
skällde Clinton på en mård. På söndagen jagade han ett vuxet djur mot Romaråsen.
Hälgjakt lördagen den 11 november.
13 man deltog. Glest besatta pass.1:a drevet ovanför byn. Hundförare: Sten med Frej, Tratt
med Clinton, Levinsson med Nikita. Anders Söderberg skjuter en tjur på pass 44 väster ErikKarlssonvägen. Denna tjur jagas av Nikita. David Thunberg som sitter på Rörmyren ser 3 djur
som går norrut. Frej och Clinton har inga jakter.
2:a drevet: Här sitter passkyttarna i Gravbergsvägen, på Bergmyren, efter Lôsktjärnvägen.
Sten går med Frej. Här blir det en mycket fin jakt där Anders S. skjuter kalven i
Lôsktjärnvägen och Frej fortsätter med kon. När jag kl 19.25 skriver detta vet jag inte om han
har slutat. Sten lyckades vissla av Frej kl 20.30 i änden på Erik-Karlssonvägen.
Lördag: 1 tjur, 1 kokalv.
Söndagen den 12 november.
I dag var vi också 13 man. 1:a drevet: Alfvägen i norr, Gravbergsvägen i väster, Bergmyren
pass 72T samt Betulandervägen pass 74 (syd och ost). Hundförare: Tratt med Clinton, Sten
med Fax, Levinsson med Nikita. Bengt I. ser en (ko, kviga?) som går ut ur hållet västerut.
Detta djur sticker Fax efter. Sten ber Bengt stoppa hunden. Detta lyckas. Men när Sten har
hämtat Fax sticker han efter samma djur och smiter förbi Bengt. Sten får tillbaka Fax i
Gravbergsvägen. Tratt och Levinsson är i gamla spår men det blir inga jakter. Återsamling i
Slakthuset. Nästa drev. Från Ulvarkölen i sydväst efter Gravbergsvägen till Grusgropen, efter
Lôsktjärnvägen, söder Lôsktjärn. Som synes glest besatta pass.
Samma hundar och förare på detta drev. Fax jagar vuxet djur västerut som ses av David
Thunberg vid Grusgropen. Får tag i ett annat djur. Jakten går norrut. Levinsson säger att
Nikita är i spår men det blir ingen jakt. Tassarna blöder och han avslutar jakten och ställer sig
på pass. Faster som sitter vid Ulvarkölen säger att hon ser en älg på väg norrut. Clinton är
efter ett djur norrut över Lôsktjärnvägen men inga skall. Köttet såldes till 6 av jaktdeltagarna
för 35 kr kilot. Dom övriga 7 fick dela på inkomsten av försäljningen, c:a 750:2 dagar: 1 tjur 1 kokalv)
7 dagars gemensam jakt: 21 djur, 14 vuxna, 7 kalvar, (4 tjur, 3 ko).
2006 års jakt: 66,6% vuxna, 33,3% kalv.
Jag tror att det jag skrivit stämmer något så när med vad som hänt detta jaktår.
Gunnar Fino Finnström.
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