
   KENNEL    Regnet slår mot bilrutan på väg mot Grythyttan, men under 
de sista kilometrarna så skingrar sig molnen och när jag svänger 
upp på gården hemma hos Mathias lyser solen, medan hundar och 
husse hälsar mig välkommen. 

Mathias är 31 år och bor tillsammans med sin fru och deras två 
barn. Precis innanför dörren i hallen finns en valplåda och där ligger 
en jämttik och hennes små jämthundsvalpar som bara är en dryg 
vecka gamla.

– Det här är Dundra och hon är fyra år. Vi parade även gråhunds-
tiken Kaxa nyligt, men hon gick tom dessvärre, säger Mathias.

Vi går in och sätter oss i köket och Mathias börjar berätta om 
farfar.

– Jag är uppväxt med hundar högt och lågt så man kan säga att 
vägen redan var utstakad från början. När jag var liten så jagade 
både pappa och farfar. Jag var nog mer hos farfar än jag var hemma 
och vi bodde bara femhundra meter från varandra när jag växte upp 
en bit utanför Filipstad. 

Tidig jakt
Redan i väldigt unga år fick han följa med både pappa och farfar ut 
i skogen och allt kretsade verkligen kring jakt, skog och fiske. Redan 
vid fem års ålder var han med på pass när farfar sköt en älg.

– Vid tolv års ålder blev jaktintresset väldigt starkt, så från den 
åldern var jag med hela tiden. Jag spelade bandy, innebandy och 
fotboll, men när jag blev femton år och fick hålla i en egen bössa 
fanns det bara tid för hundar och jakt. Jag fick dispens och fick egen 
vapenlicens vid 17 års ålder. 

Innan fru och barn fanns med i bilden jagade han alla fem semes-
terveckor, plus minst två dagar i veckan hela säsongen, men nu blir 
det inte riktigt lika mycket jakt en period tills barnen blir stora nog 
att själv hänga med till skogs. 

– Jag har ett jättebra jobb som förare på en gallringsskördare. Jag 
kan styra min tid ganska mycket, vilket underlättar. Sedan jagar jag 
inte bara, utan jag dömer jaktprov också, och även det tar tid från 
familjen och den egna jakten. 

Han berättar att han tycker att det är både roligt och intressant 
att döma jaktprov. 

– Jag får se så många olika hundar och jaktmarker och man får 
träffa många likasinnade människor. Man lär sig mycket på att se hur 
andra jobbar och för mig har det varit väldigt nyttigt och lärorikt. 

Sedan är kennelarbetet något som har växt till ett stort intresse 
på sista tiden. 

– Till en början var det jakten som var huvudspåret, men nu är 
det minst lika kul med uppfödningen. Att få se avkommorna ute på 
jakt och sedan se dem starta på jaktprov är fantastiskt.

Farfar Bertils första hund var drevern Puttrik och även Bertil själv 
kallades Puttrik som smeknamn långt efter att hunden gått bort. 
Kennelnamnet Nickås kommer från en annan drever, Närlunda 
Nick. Den hunden lämnade 820 valpar efter sig vilket är en häp-
nadsväckande siffra. 

– Till en början var det bara drever som gällde för farfar, men 
under början av sextiotalet bytte han till sig en gråhund mot en dre-
ver. Den gråhunden hette Noraskogs Milo och den har lämnat 520 
valpar efter sig och är med Karl Henry Lundins Stavholmes Curr 
och Jan Åkermans Molstabergs Drott en väldigt viktig hund för den 
nordiska gråhundsstammen, förklarar Mathias. 

Av en slump fick farfar Bertil sin första jämthund, det var Max 
som är grunden till Nickås jämthundar. Han var även pionjär med 
att ta in hundar från Finland. Mest jämthundar men även finnstö-
vare.

Prisbelönt kennel
Kenneln har tilldelats Hamiltonplaketten, samt priset Axel Lind-
ströms minne, vilket är ett kvitto på att hans arbete har haft stor 
positiv inverkan på rasernas utveckling. Bertil var pigg in i det sista 
och även om han inte kunde köra bil på slutet, så var han ute med 
hundarna och tränade.

– Kaxa blev farfars sista hund och den tog jag över. Han följde 
med en kompis som skulle ha parningsvalpen efter vår DCH Hök-
mossens Nalle men farfar kunde inte hålla sig. Han kom hem med 
en valp, ställde den på köksbordet och sa till farmor, att den hade 
han köpt åt mig. Men jag hade ju egna hundar, så jag hade ingen 
möjlighet att ta henne. Hon blev stående i hundgården den första 
hösten då hon egentligen skulle jagas in, men hösten efter så tog jag 
henne och testade. Andra gången vi var i skogen sköts det två älgar 
för henne, fjärde gången vi var ute var på jaktprov och idag är hon 
jaktchampion, så hon hade rätt förutsättningar och hon hade jakten 
i blodet.

Farfar Bertil var inte bara en duktig uppfödare, utan även en duk-
tig hundkarl. Han brukade ibland köpa valpar och unghundar som 

Nickås kennel
med fina anor i ny regi

KENNEL | NICKÅS

TEXT & FOTO: JOHAN OLSSON

Birger Ericsson köpte sin första hund år 1948 och startade Nickås kennel. Birger 
gick ur tiden förra hösten och nu är det barnbarnet Mathias som ska föra den 
prisbelönta kenneln vidare. Idag har vi hälsat på honom hemma i Grythyttan.
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“Jag är uppväxt med 
hundar högt och lågt 
så man kan säga att 

vägen redan var 
utstakad”
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han jagade in och sedan sålde. Han var även duktig på att presentera 
sina hundar på utställningar, något som Mathias medger inte är 
hans starka sida.

Farfar lämnar över kenneln
Till en början var Mathias delägare i kenneln, men år 2012 tog han 
över den på egen hand och samma år hade han sin första kull, dock 
inte någon älghundskull utan släthårig foxterrier. Året därpå kom för-
sta kullen efter Kaxa. Det hade då varit ett uppehåll på kullar i 15 år.

– Nu i höst är hundarna från första kullen efter Kaxa två år. Tre 
av sju startade på prov redan förra hösten och en blev jaktcham-
pion. Nu ska det bli spännande att se hur det går för de andra men 
det ser lovande ut.

Ambitionen med kenneln är att föda upp friska hundar med stor 
jaktlust. 

– Farfar prioriterade jaklusten högt och det gör jag med. Sedan 
var han mer intresserad av utställningsdelen är jag är. Visst är vissa 
exteriöra delar viktiga, sådana som påverkar deras förmåga att 
springa och hålla sig friska och hela, men andra saker som päls och 
öron tycker jag personligen kommer i andra hand. Jakt, jakt och åter 
jakt det får vi aldrig tumma på.

Det är ganska ovanligt att en uppfödare jobbar med två älghunds-
raser, men Mathias säger att han absolut inte är någon rasfanatiker. 

– Både Jämthunden och gråhunden har sina sidor och idag är det 
mer skillnad på individer än på raserna i sig tycker jag.

Men jag frågar honom vad han anser vara skillnaden på raserna 
om man jämför dem generellt. 

– Jag skulle säga att gråhunden är en bättre spårhund och är 
bättre på att hitta och hålla spår. Den är även lite tjurigare och ten-
derar att hålla i längre. Jämten är mer social hemma, har bättre skall, 
den är snabbare i skogen och sedan finns det betydligt fler av den 
rasen. Tidigare var gråhunden ett säkrare kort om man ville ha tidig 
jakt, men idag är det ingen skillnad tycker jag. Avelsarbetet har gått 
väldigt bra framåt bland jämtarna.

Tre jaktdugliga hundar samtidigt
Mathias har filosofin att han vill ha tre injagade hundar till sitt förfo-
gande. Idag har han fyra, men de två äldsta sjunger på sista versen, 
så han skulle behöva en till.

– Jag vill ha en gråhundstik och en jämttik att avla på. Jämttiken är 
ung, så där är det ingen fara, men Kaxa är sex år och hon gick tom 
senast vi testade att para henne vilket var synd, för jag hade tänkt ta 
en tikvalp efter henne. Så det är en gråhundstik som står längst upp 
på önskelistan. Planerna är att para på nästa löp nu i höst.

När han väljer valp, oavsett om det är för att ha i avel, eller om 
han bara ska ha den som jakthund tittar han inte så mycket på spe-
cifika individer i valplådan, utan mer på parningen.

– Att välja valp börjar oftast framför datorn. Med dagens möjlig-
heter så kan man verkligen finna en parning med föräldrar som har 
just de egenskaper och linjer man letar efter. Visst undviker jag att 
ta den valp som ser mest försiktig ut om jag får chansen att välja, 
för jag vill ha en hund som är lite mer framåt och inte är rädd att 
springa iväg på egna upptäcktsfärder.    

En aspekt som alla inte tänker på men som han anser vara viktig 
är vilken typ av hund man har marker för.

Farfar Birger Ericsson tillsammans med valpar efter tiken Greya.

Farfar med jämthanen Snoddas.
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– Vissa tittar bara på att föräldradjuren är dubbelchampion och 
då är det en bra parning. Visst är det så, men den är inte bra för alla. 
Om det är två hundar som är väldigt trånga i söket och så har man 
själv jättestora viltfattiga marker så kommer man kanske bli besviken. 
På samma sätt som man på små viltrika marker inte vill ha en hund 
som går på långkörare och är borta med samma djur hela natten. 
Man bör titta på hur föräldradjurens sök, förmåga att få älgarna stå i 
upptaget och förmåga att ställa om bedömts tycker jag.

Lätt att hitta information
Idag, men de goda kommunikationsmöjligheterna och med den fina 
informationen som finns tillgänglig, är det relativt lätt att leta reda på 
all tänkbar information, och man bör vara beredd att åka en bit för 
att köpa en valp. Han själv är restriktiv med vem han säljer valpar till. 

– Köparna är oerhört viktiga när man har uppfödning. Utan 
duktiga valpköpare så uteblir framgångarna. Om någon frågar hur 
långt det är att åka och vad valpen kostar som första frågor när de 
ringer så är det fel fokus tycker jag. Jag vill säja till personer med ett 
stort jaktintresse, som kommer jaga mycket och som kommer starta 
på prov. Det är en förutsättning för att man ska få information om 
hur ens avelsarbete har fungerat. En del hävdar att ett jaktprov är en 
förstörd jaktdag, men där tycker jag att de har fel. Hunden bryr sig 
garanterat inte och är man så skjutkåt att man inte kan ”offra en dag” 
så är nog älgjakt fel jaktform. Alla vinner på att starta en fungerande 
hund på prov, inte minst älghundsraserna. Jaktproven är en avelsut-
värdering och jätteviktiga för att vi ska kunna få fram så bra älghun-
dar som möjligt i framtiden och det strävar vi ju alla efter.

Det har knappast undgått någon att det område där Mathias bor 
är en av de mest vargtäta platserna i landet. Dock har de aldrig förlo-
rat en hund i skogen. 

– En av våra hundar blev angripen en gång, men då var pappa så 
nära att han kunde skrämma bort dem, så den hunden klarade sig. 

Mathias har jaktmark uppe i norra Västernorrland, och sedan går 
han som hundförare och ansvarar även för eftersöken på representa-
tionsjakter på hemmaplan. 

– När representationsjakterna är slut har jag ett stort område att 
jaga och träna på och det är en förmån så klart. Precis som det är en 
förmån att ha fått en så bra start på min jägarkarriär, med en pappa 
och en farfar som har lärt mig oerhört mycket, både när det gäller 
jakt och hundar.

– Man kan säga att jag föddes med guldsked i mun. Jag hade 
möjlighet att jaga på otroligt fina och älgtäta marker med rutine-
rade hundar. Farfar banade vägen för mig och jag tog tillvara på den 
möjligheten.

“När representations-
jakterna är slut har jag 
ett stort område att jaga 

och träna på”

Kontakta oss för närmaste återförsäljare:

Nordic Sportsman AB 
www.nordicsportsman.se 
info@nordicsportsman.se 

08-540 877 00
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”Förmodligen världens 
bästa hundförarsäckar.”
– Robert Salomonsson, Jakt För Livet
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»
Ålder: Ålder: 31
Familj: Fru och två barn
Arbete: Maskinförare på en gallringsskördare
Kennel: www.nickaskennel.se

Hundar
Mottibäckens Dundra, Jämthund, 4 år, Dubbelchampion
Mottibäckens Bill, Jämthund, 10 år, Jaktchampion
Naisjöhedens Slugg, Jämthund, 9 år, Jaktprovsmeriterad
Åsebos Kaxa, Gråhund, 6 år, Jaktchampion
Hökmossens Nalle, Gråhund, 9 år, Dubbelchampion
Väpplingens Donna, Foxterrier, 7 år, Jaktprovsmeriterad

Mathias Eriksson

– Jag vill även skjuta några älgar för hundarna ganska tidigt så de 
vet vad det handlar om. 

– Att jaga in en unghund är oftast inte en dans på rosor. Man slits 
mellan hopp och förtvivlan men när första ståndskallet ljuder över 
höjderna så är allt slit man lagt ner bortglömt. Den glädjen är svår 
att slå. Dock är inte hunden färdigutvecklad bara för den skäller älg. 
Först vid kanske tre års ålder så är hunden en färdig produkt.  

Söket är viktigt
Eftersom han själv jagar på stora viltfattiga marker vill han ha hun-
dar med ett stort och målmedvetet sök, bra förmåga att ställa om, 
men hunden får gärna vara tillbaka på en timme om älgen skenar, så 
de kan försöka hitta nya älgar.   

– Jag tycker att det räcker att de hänger på en älg som springer i 
en timme, om det är jakt vi pratar om. När det gäller avel så vill jag 
att jaktlusten ska ligga på gränsen till för mycket så då får de gärna 
hänga på en bra stund till. 

Ståndförmågan är också viktig.
– Vissa hundar har förmågan att ställa älgarna i upptaget, medan 

andra aldrig lyckas med det. Vad det beror på är svårt att säga, efter-
som jag har sett vissa hundar som varit väldigt tuffa på älgarna men 
de har alltid stått ändå. Medan det finns andra hundar som är mer 
försiktiga och konstigt nog lyckas de sällan få ståndskall, utan det 
blir mest gångstånd. Att hunden har en stark och stabil mentalitet 
tror jag också är en viktig förutsättning för det ska bli en bra stånd-
hund.

Avslutningsvis frågar jag vad han tror är nyckeln till att lyckas 
som uppfödare. 

– Det finns många fina valpkullar och duktiga uppfödare i Sverige 
och så länge man köper en valp från en seriös uppfödare så hänger 
det mesta på jägaren. Vissa jägare lyckas alltid få fram sina hundar 
till champions medan andra aldrig lyckas. Därför är valpköparna 
väldigt viktiga för att lyckas som uppfödare.

– I övrigt gäller det att läsa på och tänka till på vad ens tik har 
för egenskaper och hitta en hane med kompletterande egenskaper. 
Linjerna är också viktiga, det gäller att det ska vara friska linjer men 
det viktigaste är jakt, jakt och så jakt.

 Det är alltid roligt att träffa en så engagerad jägare och uppfö-
dare och även om han är 31 år får han anses som ung i jägarkretsar. 
Solen lyser fortfarande generöst medan vi fotograferar husse och 
hundar och sedan tackar jag för mig och rullar norrut. 

Vi pratar om att det inte alltid är så lätt att vara ny jägare. Man 
ska få tag på mark, köpa en hund, jaga in den och sedan ska man få 
gå med den i jaktlaget också. Väldigt sällan brukar en ny jägare få till 
allt detta på första försöket. 

Mathias farfar var med och grundade Bergslagens älghundklubb 
och Mathias pappa har varit ordförande i klubben. Idag sitter själv 
Mathias med i klubben och sköter bland annat deras webbsida, 
sitter i valberedningen samt att han är jaktprovsdomare. Engage-
manget för jakten och hundarna har alltid varit högt inom familjen 
och det är kanske därför de har varit så framgångsrika. 

Han vill att hans hundar ska vara tidigt jaktmogna och prestera 
bra provresultat i ung ålder, samtidigt så medger han att det råder 
en viss hysteri över just detta och att det är dumt att släppa en 
sexmånaders valp på en älg, med risken att den blir skrämd och 
förstörd för livet.

– Jag brukar träna skogsvana tidigt med mina hundar, men då på 
ställen där jag vet att det är helt tomt på älg. Jag spårar även mycket 
med unghundarna och på så sätt präglas de på älg. Först när jag 
anser att de är mogna får de träffa älg, och det är oftast när de är 
runt ett år gamla. 
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