
Den 21:a september 2014 

gick Birger Ericsson i Filip-

stad bort.  

Birger Eriksson var utan tvekan en av Sveri-

ges genom tiderna främsta hundkarlar. Anta-

let championhundar som han ägt av raserna 

drever, gråhund, jämthund och finsk Stövare 

var imponerade. Och flera av Birgers hundar 

har varit mycket betydelsefulla för dessa 

rasers utveckling. Birger blev 91 år.   

Hans första jakthund var faktiskt en drever 

vid namn Puttrik. Birger blev så synonym 

med denna hund att hans kompisar gav Bir-

ger smeknamnet Puttrik. Efter drevern 

Puttrik så skaffade Birger drevern  S JCH 

Närlunda Nick. Det var en hund med mycket 

jaktlust och han användes flitigt i aveln när 

den tyska Dachbracken skulle göras om till 

den svenska varianten Drevern. Han fick så 

mycket som 820 valpar så han var mycket 

betydelsefull för dreverrasen . Närlunda Nick 

fick även ge namnet åt Nickås kennel.  

 

 

 

1961 så bytte Birger till sig en Gråhund mot 

en Drever. Det var den legendariske S JCH 

Noraskogs Milo.  

Enligt Birger så var det Milo som lärde ho-

nom att jaga älg. Birgers Milo, Karl Henry 

Lundins Stavholmes Curr och Jan Åkermans 

Molstabergs Drott var nog de Gråhundar som 

betydde mest för gråhundens jaktliga ut-

veckling i Sverige. Milo fick mer än 500 val-

par. Birger tog även fram en son till Milo. Det 

var INT UCH SE FI UCH NORD JCH Kolarko-

jans Nalle. 

Närlunda Nick 

S JCH Noraskogs Milo 

S JCH Närlunda Nick 

Birger med S UCH S JCH Snoddas 



1967 fick Birger av en slump ta över Jämthun-

den Max. Det var en mycket skarp hund men 

i Birgers händer så blev denna hund snart INT 

UCH SE UCH NO UCH S JCH Max. Han var 

efter Jack och Jämtens Sinka. Nästa stjärna 

födde Birger själv upp. Det var INT UCH 

NORD UCH S JCH Nickås Nalle. Han var efter 

Max och en tik som hette Sita. Min far 

Lennart Davidsson hade mycket kontakt med 

Birger och han hade varit hos Birger och pa-

rat sin tik Härkilas Laisa med Nickås Nalle. 

Laisa var en tik med mycket Jämtälgens blod i 

generna. Då valparna var 4 veckor så ringde 

Birger och sa att han måste få en parnings-

valp för Nalle hade blivit överkörd. Då var 

Nalle endast 4 år. Givetvis skulle Birger få en 

parningsvalp men Lennart hade tänkt sig att 

spara en hane själv i denna kull så han tyckte 

Birger skulle få välja hane nr 2. Men Birger 

kunde väl inte bärga sig utan kom ner till 

Härkila direkt. Han såg nog att det var en 

stjärna i kullen för han gav sig inte förrän han 

fick ta med sig sin valp hem direkt och farsan 

sparade en tik istället. Detta var INT UCH 

NORD UCH S JCH Härkilas Qvitt II. Denna 

hane ställde Birger ut 51 gånger i Sverige och 

han blev Bäst i Rasen (BIR) på 37 av dessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

utställningar. Det är troligtvis svensk rekord 

för Jämthund. Han fick 272 avkommor i Sve-

rige, men användes även en del i Finland och 

Norge. Birger hade även SE UCH SE JCH 

NO UCH NO JCH Koimyras Qvitt som var 

en son till Härkilas Qvitt II. Denna hund 

ställde Birger ut 46 gånger och av dessa 

blev han BIR 26 gånger.   

INT UCH NORD UCH S JCH Härkilas Qvitt II.  

INT UCH NORD UCH S JCH Nickås Nalle.  



Efter Koimyras Qvitt hade Birger ytterligare 

en snygg championhund. Det var INT UCH S 

UCH S JCH Alviksgårdens Max. Han var efter 

SE UCH SE JCH FI UCH FI JCH Anja.  

Anja Var efter en annan av Birgers stjärnor SE 

UCH SE JCH FI UCH Jopi.  Även om Jopi var en 

finsk import så hade han koncentrerat Jäm-

tälgens blod i både moder och fars linjer. 

Inavelsgrad var ca 10%. Jopi var far till S UCH 

S JCH Koimyrans King som Birger sålde till 

Sören Johansson i Norsjö när han hade tagit 

ett 1:a pris på honom. King var sin i sin tur var 

far till Sören och Ainas stjärna SE UCH SE JCH 

NO UCH SE V 94 INT UCH V 96 Älgnäsets 

Jeppe.  

Birger var en pionjär i avelsutbytet med Fin-

land. Han lånade ut sina hundar för avel i 

Finland och han importerade även en del 

färdiga hundar till Sverige. Bland annat tog 

han in tiken FI UCH FIN JCH Turkka /73 som 

var efter FIN UCH FIN JCH Perion Jeppe och 

Fin UCH Tellas Tesi. Denna tik hade i Finland 

gett bra med Vaaran Julle och Härkilas Qvitt. I 

kullen med Qvitt är väl INT UCH NORD UCH 

SE JCH Pami den mest kända. Pami sålde 

Birger till bröderna Lundholm i Rusksele. 

En hund som Birger köpte från Jämtland men 

som inte hörde samman med hans tidigare 

linjer var Sträck. Det var en pampig hund med 

ett riktigt tungt jämthundskall. Jag minns att 

Birger utryckte det så att det var dödskockan 

som ringde när denna hund drog i gång. Gi-

vetvis så fick även denna hund en lång 

championtitel INT UCH SE UCH NO UCH SE 

JCH Sträck. Han var efter JCH Buster undan 

Pia. 

Birgers förmåga att jaga in hundar var utöver 

det vanliga. Den pristagarprocent som de 

hundar som han tog hand om var säkert upp 

mot 90%. Här kan man med all tydlighet se 

hur mycket det betyder för uppfödaren att 

hunden hamnar hos rätt person.  

SUCH  S JCH  FI UCH Jopi  

INT UCH  UCH S JCH Alviksgårdens Max.  



Det går givetvis inte att sköta en sådan 

verksamhet själv. Birger framhöll alltid 

det jobb som hans fru Astrid gjorde där 

hemma med hundarna. Även sonen Rolf 

och sonsonen Matthias har givetvis varit 

betydelsefulla i detta arbete. Rolf har 

varit ordförande för Bergslagens älg-

hundklubb och är en engagerad jakt-

provdomare. Och i dag så driver Mattias 

kennel Nickås med uppfödning av Jämt-

hund, Gråhund och Foxterrier. Givetvis 

så hade Birger många vänner runt om-

kring sig som också hjälpte till att hålla 

igång hundarna. Birger jagade i Västern-

orrland i september och hemma i Värm-

land under senhösten. Han fick uppleva 

älgexplosionen under 80 talet och Värm-

land var kanske Sveriges älgtätaste om-

råde innan vargplågan kom. Så det är 

nog få om ens någon som skjutit fler 

älgar än Birger. Jaktiderna var långa och 

det var jakt varje dag.                                

Jag minns en dag jag och farsan var där 

för att para en tik. Då hade Birger jagat 

älg i 63 dagar i sträck. Så mycket jakt tar 

knäcken av många i dag som påstår sig 

vara intresserade av jakt. Men Birger var 

en kraftkarl som redan som tonåring 

hade jobbat i skogen för familjens för-

sörjning. Det var nog en stor portion 

med tävlingsinstinkt som drev honom till 

all jakt. I unga dar var han faktiskt också 

en framstående boxare.  Tävlingsinstink-

ten märktes ofta när man tävlade med 

honom på utställningar. Han var alltid 

totalt fokuserad på den egna hunden. 

Och den skulle stå perfekt även om do-

maren just då tittade på en annan hund. 

När det skulle springas så sparade han 

aldrig på krutet. Rörelserna skulle visas 

fullt ut. Han var också en mästare att 

dölja de fel som hundarna hade. Dessu-

tom så kunde han ta plats i ringen så att 

domaren uppmärksammade hans hun-

dar. Ofta så lät han sina hanar spänna 

upp sig mot andra hanar, vilket gjorde 

Bild från 1981 på Birger och Rolf. 



att de såg pampiga ut med fin resning. Men 

han hade alltid full kontroll på sina egna hun-

dar och tillät inte den minsta morrning. Att 

var en så stor jägare och samtidigt ha sådan 

kunskap och förståelse för att få fram väl 

byggda hundar med bra jaktlust och dessu-

tom kunna visa upp dessa på ett profession-

ellt sätt i utställningsringen gjorde honom 

unik.  

Varje år träffas de mest inbitna jämthundsin-

tresserade på utställningen i Rättvik. På kväl-

larna berättas ofta otroliga jakthistorier. Bir-

ger var alltid med och ”höll låda” men han 

tog aldrig någon sprit. Han hade provat en 

gång och det räckte tyckte han. Sista gången 

Birger tog hem ett BIR i Rättvik var han över 

åttio år.  

I början av 60 talet var Birger med och bil-

dade Bergslagens Älghundklubb . Sen var han 

även aktiv inom SÄKs valberedning och avels-

råd. Han har fått hamiltonplaketten och ut-

märkelsen till Aksel Lindströms minne. Han 

hade alltid en åsikt, och om avelsråd så tyckte 

han att de borde ha provat på att själva vara 

uppfödare för att skaffa sig kunskap och erfa-

renhet. Och då drog han liknelsen vid om att 

han själv skulle få för sig att spela piano så 

skulle han hellre välja en pianolärare som 

själv provat på att spela piano än gå till en 

som aldrig spelat piano.  

Hans sinne för humor kommer vi inte att 

glömma. De som fått förmånen att jaga med 

denna man måste ha hur mycket roligt som 

helst att minnas.  När han skulle fylla 50 så 

satte han in denna fantastiska annons i orts-

tidnigen. 



.Ja nu har denna legend lämnat oss, men vi 

som träffade Birger har fått många härliga 

minnen med oss.  

Mattias skrev några underbra rader på sin 

Faceboksida till sin farfar när han gått bort de 

får avsluta mina rader om Birger Ericsson, 

Finnshyttan. 

Nu får han det hett om öronen 

Sankte Pär! Idag kom en ängel 

som gapar, skriker, drar av 

brakskitar och säger dä han 

tycker. Farfar har lämnat oss 

för att återförenas med alla sina 

gamla vänner och hundar. 

På dagarna blir det helt säkert 

älgjakt i vargfria marker där 

uppe och på kvällarna kommer 

det garanterat snackas hundar 

med Davidsson, Rülker, Larsén, 

Bromé, Arvidsson och Lundin 

mf. 

Tack för alla fantastiska min-

nen. Alla roliga jakter vi 

haft,alla sena nätter vi va ute o 

letade hundar, alla de 1000tals 

mil som vi haft tillsammans runt 

om i Norden, all hemved vi hug-

git, alla utskällningar jag fått, 

alla utskällningar jag gett. 

Vila i frid älskade farfar 

Vi är många ute i älghundsverige som 

skänker en tanke till Birgers familj.  

Jämthundklubben tackar också familjen 

för hjälp med bildmaterial 

Kjell Lennartsson. 

Mathias ,Rolf och Birger Ericsson på älgjakt. 


