
Jakten i inlandet
Av Sten Rådman
Gamla Landsvägen 88, 933 34 Arvidsjaur.
Född 1934 i Boksel i Arvidsjaur socken.
Skogliga anställningar i Skogsvårdsstyrelsen.
Arvidsjaurs Allmänningsskog samt SCA Skog AB.

Sten Rådman

Ur Arvidsjaurs Hushållningsgilles årssam-
manfattning för 1897 framgår:

” Jakt idkas huvudsakligen av lösa perso-
ner men inbringar obetydligt, emedan
skogsfågel varit mycket sällsynt såväl det-
ta som förlidit år” .

Vid den tiden var den egentliga
nybyggesepoken avslutad. Man skulle
kunna tro att dessa hade haft fritt fram vad
beträffar bl a jakten, men så var inte fallet.
I det reglemente nybyggarna hade att
inrätta sig efter framgick, att jakträtten
inskränkte sig till 5 km från bostaden.
Hade två etableringar skett inom denna
femkilometerszon, delades jakträtten.
Dessutom fastställdes att:

” Nybyggarnas vidlöftiga farande och
flängande runt skogarna efter vilt, skall
stävjas till förmån för markens uppodlan-
de. Den kringströvande lappallmogen har
gott om tid att tillvarata den samhällsnytta
som finns i de pälsverk som kunna vara av
intresse” .

Mycket talar för att jaktens betydelse för
folkhushållningen och gemene man. var
långt ifrån det vi jägare gärna vill göra den
till. Ur bouppteckningar framgår att jaktut-
rustningen var av enklaste slag och åsattes
obetydligt värde jämfört med exv. fiske-
redskap. Jägaren och fångstmannen var
satt under press för att förhoppningsvis
ägna sin energi åt jordens uppodling.

ar det inte i alla tider fun-
nits lite av en gloria kring
detta med jakt och jäga-

re? Som aktiv jägare vill man
naturligt\’is att frågan kunde
besvaras med ett triumferande ja,
men sanningen är nog någonting
annat. Tittar man i gamla hand-
lingar är det mycket sällan grup-
pen begåvats med någon speciell
status.

H
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behövdes för att jakten
i folkmun överlevde
till älgens återkomst.

Elis var en sådan.
Hans far var en beryk-
tad gillrare som inte
alltid sågs med blida
ögon. När höstens för-
sta ordentliga snöfall
hade kommit, gjorde
han en lång skidtur
mellan grannbyarna
inom 2 mils radie.
Övernattade hos släkt
och bekanta och avslu-
tade så småningom sin

resa med en vid sväng genom de marker
där han hade sina gilleranordningar. I de
påhälsade byarna muttrade man och svor.
Traktens rävar blev som vansinniga, anslöt
sig till gubbens skidspår och var försvun-
na. Att han laborerade med någon form av
specialsmoming under skidorna, ansågs
klarlagt. Valeriana figurerade i antagande-
na. Det sannolikaste var kanske ändå, att
han hade sin stora ryggsäck välfylld med
småhuggna kött- och fiskrester, som ” tap-
pades” efter vägen.

Nybygget. Fotograf i samtliga fall okänd.

Möjligen kan också en förklaring finnas
i att jord- och jaktproblemen följdes åt. En
period med kärvt klimat gav förutom svag
växtlighet även blygsam reproduktion
bland det vilda. Dessa perioder var uppen-
barligen mera regel än undantag. 1860-
talet är omvittnat. 67 var det svåraste året
av alla, så svårt att t o m religiösa fanatiker
betecknade det som ” ett satans år” . När
sedan 1870 medförde en enorm konjunk-
turuppgång inom skogen, drogs all till-
gänglig arbetskraft till denna nya försörj-
ningsmöjlighet.

Men det fanns ofta
någon i vaije by som
valde bössan i stället
för yxa och stocksåg
eller livet i skuggan av
en hästsvans. Dessa
blev någonting av spe-
cialister med färdighe-
ter utöver det vanliga.
Gemene man hade
uppenbarligen vissa
svårigheter att placera
dessa ” udda” individer
på statusskalan. Klart
är dock att kring vissa
uppstod en myt- och
legendbildning som Timmerkojan.
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Elis fick lära sig gillrandets grunder.
Han var god skytt och ägnade mycket tid
åt sitt vapen, lodbössan. Han hade känsla
för naturen och det vildas levnadsmönster.
Jaktsäsongen tog nästan aldrig slut. Vår-
jakten på vinen borde som resultat ge tor-
kade tjäderbröst hängande på spikarna på
ömse sidor om taknocken i häbbret. (Tor-
de ha betytt 50-75 fåglar). När vakarna i
älven fylldes av flyttande vårfåglar både
gillrades och sköts i gryning och kväll-
ning.

Den enda natten inga skott ekade bland
bergen var natten mot ” heeli-torsdan” eller
Kristi Himmelsfärds dag. Gammal vidske-
pelse fanns inpräntad i medvetandet och
den natten ansågs det omöjligt att döda
någonting. Elis kunde naturligtvis inte låta
bli att försöka. Den medföljande kamraten
har berättat, att Elis sköt så många kulor
genom en tjäder, att man till slut såg solen
gå upp genom tjädern, men den spelade
oförtrutet vidare. Elis själv ville förklara
misslyckandet med att hållet varit för långt
och kruthornet så gott som tomt. Jakten
var omgärdad av mystik och ritualer, men
även av klara hedersbegrepp. Att skjuta en
höna på en spelplats var ett skamtag som
ingen sann jägare utsatte sig för.

Under den egentliga
sommarperioden låg i
princip all jakt nere.
Berättandet var desto
intensivare. En tradi-
tion bjöd att man tor-
kade och samlade
vingbenen från de stör-
sta tjädertuppama som
skjutits under våren.
Vid besöken hos gran-
nar och fränder bar
man dessa vingben
med sig. Den som då
med bara händer och
rakt
armar kunde bryta av

benet, hade ofta sin renommé som kraft-
karl garanterad.

Höstjakten inleddes med att gilleranord-
ningama rustades upp och förbättrades.
Flakar och klämgiller för skogsfågel blev
allt sällsyntare medan däremot snaming
fick allt större betydelse. Fångstområdet
var till att böija med i anslutning till bosta-
den och de myrängar och slåtterområden
som brukades. Det var också i denna tid
som man passade på att träna sina fågel-
hundar. Ungfåglarna stänkte bara upp till
närmaste trädgren och fick man sen bara
hunden att skälla, var följden given.

Hundarnas härstamning brydde man sig
knappast om. Visst förekom försök till rik-
tad parning, och då rörde det sig alltid om
föräldrarnas praktiska resultat som räkna-
des. Ras eller utseende räknades knappast.
Strävan var att skapa en fågel- och ekorr-
hund, men det var sällan man lyckades.
Duktiga ekorrhundar förekom men fågel-
hundar av klass var mycket sällsynta.
Först i slutet på 40-talet kan man böija
prata om hundens definitiva genombrott i
jaktsammanhang.

För Elis var hösten och förvintern årets
högtid. Fångstlinor planlades och bössan
var en ständig följeslagare. Hagelbössan

framåtsträckta
Fkikagiller.
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inköpt. Förgiftade beten för räv var på
modet, och berättelserna om den extremt
snabba effekten är många. Elis blev sanno-
likt lite av expert på området, men lär själv
ibland ha uppvisat förgiftningssymptom,

sannolikt uppkomna i samband med
avpälsningen. Riskerna var uppenbarligen
så stora att användningen blev relativt
kortvarig och begränsad.

Elis omkom i blomman av sin ålder och
fick ej uppleva 1934, det år gamla jägare
ofta återkommer till.

1934 var uppenbarligen ett kronår utan
like under hela 1900-talet. Vapenstandar-
den hade sakta förbättrats och en och
annan långbent stövare böljade dyka upp,

räv- och harjakt med drivande hund blev
allt vanligare. Depressionsåren var inte
överv unna och jakten hade det året myck-
et stor betydelse ur både födo- och
inkomstsynpunkt.

Nu började också enstaka älgspår dyka
upp. Man visste förvånansvärt lite om
älgen. Trots att det endast rörde sig om en
trettioråsperiod som den helt varit borta ur
faunan, var den allmänna kunskapen låg,

vilket följande visar. En ensam jägare fick
uppleva sensationen att se två älgar i följe.
Uppståndelsen blev stor, man vallfärdade
från alla håll för att få se spåren. När ögon-
vittnet fick frågan om det var tjurar eller
kor, svarade han att han inte visste, men
båda hade hom.

Älgens återkomst i markerna var en sen-
sation. För många var åsynen av ett älg-
spår lika med möjlighet till mat för en stor
del av vintem, bara med ett enda skott. Ett
visst jaktsamarbete uppstod. Det finns
exempel på att man gick skiftgång vid en
bombsäker äglpassage i närheten av en by.
Det var också vid denna tid som den
egentliga jakten på tjuvjägare tog sin bör-
jan.

hade gjort sitt
intåg men
användes så
gott som ute-
slutande på
sittande
fågel. Elis var
en av de för-
sta som för-
sökte sig på
flyktskytte,

men patro-
nerna var
dyrbara och
chansskott
förekom säl-
lan.

Ekorrarna
fingranskades
redan efter
några frost-
nätter. Så fort
skinnet kunde

antas vara ” vackert” var jakten i full gång.
Ändå kom allt för många skinn att klassas
som sekunda, men köttet var det inget fel
på. Ekorrkroppama tillagades ofta i lång-
panna och serverades direkt ur denna.
Åsynen var knappast tilltalande men köttet
utmärkt. När snön kommit blev fågeljak-
ten en bisak och allt koncentrerades till
ekorre, räv och hare.

Modet var då, liksom nu, skiftande, men
vissa år var förtjänsten för jägaren god.
Vintern 1919 tjänade Elis lika mycket på
enbart jakt, som tre bröder och häst tjäna-
de i timmerskogen. En bidragande orsak
var hans användning av gift vid rävfångst.
När Elis föräldrahem revs i mitten av
1960-talet, hittades väl undangömd, en
liten flaska med vitt pulver i. Apotekaren
som undersökte pulvret kom snart fram till
att det var stryknin. Ur apotekets giftligga-
re framkom att Elis gjort två inköp. 1913
hade han köpt sebadillfrö, sannolikt för
lusbekämpning och 1917 var strykninet

Rävtana.

Jaktbevakningen hade i huvudsak skötts
av kronojägama. Dessa såg i regel mellan
fingrarna med de övertramp som skedde,
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Ingen skugga skall falla pä lagens repre-
sentanter. De hade ofta stor lokalkänne-
dom och lät sociala hänsynstaganden
överväga. Dessutom hade den markvise,
skogsvane tjuvjägaren alla odds på sin
sida, kanske framför allt tack vare den
sammanhållning som i dessa frågor fanns
inom byakollektiven. Vår humoristiske
fjärdingsman, brukade med jämna mellan-
rum titta förbi. Han stack till att böija med
alltid in huvudet genom köksdörren och
sa: ” Hur blir det, får jag kaffe eller ska jag
visitera frysboxen?”

Älgen kom, sågs och segrade, både på
gott och ont. Under årtionden cirkulerade
allt kring älgjakten. Alla ville bli älgjägare
och jägarkårens numerär mångdubblades.
Köttets begärelse, och den ära och status
som kom skytten till del, bidrog till att ska-
pa en ny flora av legender. Tyvärr inte alla
särskilt tilltalande. Men utan älg hade san-
nolikt inte flertalet av dagens jaktsamman-
slutningar funnits. Tack vare dessa kom
också alltmer resonemangen att handla om
att värna och bevara. Det vilda kom allt-
mer i förgrunden och samspelet mellan

väl medvetna om det matbehov som i regel
förelåg. Men ibland fick rättvisan ha sin
gång. Abel. ansedd som den tjurigaste av
tjuriga, blev anmäld för att under olovlig
tid ha snarat en ripa. Han dömdes till 5 kr
i böter, men vägrade att betala. Straffet
omvandlades till 5 dagars fängelse. Under
tystnad, i protest mot lagens tilltag, fick
han inställa sig på kronohäktet i Luleå.
Eftersom brottet trots allt var ringa, place-
rades han i en tvåmanscell tillsammans
med en minst lika tystlåten tornedaling.
Efter många timmar i rättvisans förvar
inledde till slut tomedalingen konversatio-
nen:

” Vaa haar du gjort?”
”1 ha snörje en ruup. Vo ha dö gjort?”
” Jaag haar kookat” .
Det är att anta att två yrkesmän fann

varandra och hade en ganska gemytlig
samvaro trots omständigheterna.

Nu när älgens närvaro var ett faktum,
ökade också myndigheternas iver att slå
vakt om det nya viltet. Kronojägama beor-
drades till veckolånga spåmingar för att
om möjligt lotsa älgarna förbi de farligas-
te områdena. Man lyck-
ades långt ifrån alla
gånger. Knepen var
många och inlandsbane-
bygget hade i flertalet
stugor efterlämnat dyna-
mit, knallhattar och
stubintråd.
spreds snabbt när bevak-
ning pågick och de
stackars bevakama fick
springa sig trötta efter
att ha hört smällar, än i
det ena än i det andra
berget. Att älgstammens
långsamma
under 40- och 50-talen
berodde på en ohämmad
tjuvjakt, behöver knap-
past diskuteras.

Ryktet

tillväxt

Utbyggnaden i tjärdalen var en utmärkt plats för snaror och giller.
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natur, djur och människa fick allt större
utrymme. Olika jaktformer och jägar- och
markägarintressen kom allt mer i förgrun-
den. Jaksammanslutningar blev ett måste
och mängden olika viljor och uppfattning-
ar skapade acceptabla kompromisser.

Hunden, människans bäste vän, gick
mot en ny storhetstid. Kanske allt för för-
utsättningslöst till att börja med. Nästan
allt på fyra ben ansågs ha förutsättningar
för jakt. Det är att hoppas att de fyrbenta
vännerna inte förstod alla "komplimang-
er” som utdelades, ofta i ägarens frånvaro.

Men nog fick även dessa sin släng av
sleven. Efter att ha ålat sig fram till ett per-
fekt ståndskall där det visade sig att hun-
den grävde och ömsom skällde vid en stor
vindfällsrot, puffade någon hundägaren i
sidan och viskade: ” Skynda dig hit, han

kan ha drive ner storoxen under vindfäl-
let” . Eller när älgarna sprang över landsvä-
gen i åsynen av hela jaktlaget. Stort pala-
ver, samstämmigt beslut om att den bästa
hunden skulle få chansen. Resultatet blev
ett ihållande drev efter bakspåren. När
skallen så småningom tonade bort i fjär-
ran, fick hundägaren en broderlig klapp på
axeln och de tröstrika orden: ” Nog har du
bra hund, men han har huvudet i fel ända.”

Hur ser då framtiden ut. Tveklöst kan vi
en hel del och forskningen går vidare och
kommer att kunna lära oss ännu mer om
det komplicerade samspelet i naturen. För-
hoppningsvis har även jägaren sin nisch i
behåll. Drömmen blir därmed att de legen-
der som kommer att skapas i framtiden i
huvudsak handlar om positiv påverkan på
vilt och natur.

VI STÖDJER
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS VERKSAMHET:
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