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Olof Backström 
o

NICK&§ §Åu,B-
iiäiuI5-egåY1ling
ffi§io:ilhått

hundsjakt.

- Är det sant Birger att Nalle

aldrigvarit med om t'anlig jakt nät

du Jtartade honom På jaktProv

första gången?^-- - 
l"aa,-det stämmer ' Han hade

visserligen varit med en gång-när

iun ur.i ombedd att ta rätt På en

i.ärit.tuoua ä1g. Tillsammans

;;J;t av mina åldre hundar fick

;;;fdj; med för att söka rätt På

ä.n .tuOua" älgen' Nalle hade den

;il;; aldrig iidigare varit i vad

äai u.ut<u. säga älgskogen'----- 
Nutl" intädOe med att direkt

ta husbondeväldet över den äldre

äi"gu" Den senare kom till mig

Månadens.. hund denna g.ång .i1i,XT,t#g!iil.ä.*tåi"L1:"*i3'sru;#*'s#åi'ö'iE;iäIänr

Filipstad.
tr tr Detförsta intrYcketvifårav
Nufi" a. att han mentalt sett är

mvcket stabil. När husse tar ut

tro.rorn ur hundgården sätter han

.i--frnrt På ändan och väntar de

åÅru"ri.r. det tar att Iåsa hund-

nära.aOtt.n. Kommer sedan för

?äi-iiilr Birgers vänstra ben' Får

"r, 
tiU.ag"ttJ att vänta På gården

medan hlusse försvinner in i huset

för att ställa i ordning för en

*å*.fa.a. Nalle gör som han blir

iittåga octrtåter sitt något avmätta

*.näv.f..t vänliga intresse gåut

äu"i tia.ringarna' Efter några

minuters samvaro känner hans

i"i.".t. inga gränser' RYktesvis

har vi hört sägas att Nalle ska vara

något u, en naturbegåvning' En-

iuit ra månader gammal var han

iaktprovschamPion och detta utan

ätt 
-någonsin varit med om en

iegehait iilgjakt Det ska tilläggas

"ti chamlionatet avser lös-

och ville inte ha med den då elva

-ä"ua"t gamla Nalle att göra' Det

;;; tii att Nalle varken ville

eiler behtvde någon assistans'

iiu" ,og uPP älgen och höll den

"-iit-".ä 
trrå ti-tut' Det räckte

iOi 
"tt 

jug st 
"tle 

kunna avliva den''- - ir; förmodar du anade den

gångenÅtt du i Nalle hade ett gott

ämne?
] Natrr.tigtvis' Jag anmälde

honom omgående till tre jaktProv'

nä."itut"t-Ulev tre ettor vilket

;;;;å"t för att rädda chamPio-

natet."" l' Hum du Pröva Nalle Ytterli-
pare 

-Åeilan 
iPisoden med den

"riruaua, dlgen och första jakt-

orovet?"- ;;i Nalle var faktiskt inte i

.koe.;, mellan de här två tillfäl-

i.ä-rt,{"n det gick bra än då "'

- Det finns vissa hundar som

iaear in sig själva' Vi möter dom

ttäna urtuiuter' Dom är sällsYnta

t""" ao* finns' Nalle är en sådan

hund."l'P, 
har med andra ord inga

tios tilt ldsekretsen angående

iÅiasnine av Nalle?"''l 
o"., har jag inte beroende På

att N;lle från-första början tagit

Ii" ,pPgitt med ett allvar och

L.na*ing som tillsammans betytt

uiäun få-tt sköta sig själv' Jag har

uiarie pa något sätt behövt ingripa

rtir äti få hans jaktliga vanor

ändrade.

Nedärvd iaktlust \
Det är angeläget för oss alla

iaittundsagäre att unghundarna

äil.; igäng med det jaktliga

ä.i"i", såliaigt som möjligt' Ett

t unJfi, är kort och ska man vänta
',iiltäura"" kanske är tre fYra år

i;;;;;"t börjar visa sina anlag

;;;-". god tid av hundlivet

iä.mri . Birger Eriksson har

åsikter om detta'*"'- 
fug tror för min del att den

tidiea iiktlusten nedärvs i hög

rää. ä.t.atfande Nalle är jag

iå",fi*.n säker På att det är hans

i; bbd ,o^ gåt igen' Jag ägde

i"a"* - fick din förresten gratis

u*"-", U"tu"t som inte kunde ha

ä;;il;.. Han hette Max och blev

iÄ" t*å"i.tgom nordisk utställ-

ning*tu*Plon och svensk jakt-

t.å-r.ttt"tjPion' TYvärr omkom
'lvlax i allt för unga år genom en

försiftning.---a 
uri var i stora drag en

koPia av Nalle' eller kanske

.attut" uttryckt tvärtom' Han var

-t"f.", tiåg med att jaga och

r',.t tiua" inte heller någon som

Förutom eod iaktlust har Nalle
'";L;å;; äav"ssd *'oPP som i hög

ffi"åärii iti-a.t1,nan orkar iaga

63

h

tElqFEE=-



helst hjälp från min sida urrder
första säsongen" Nalle har sju
stycken halvsyåkon som är fallna
efter Max och samtliga har tagit
första pris på jaktprov före två och
ett halvt års ålder. Enligt minåsikt
bevisar detta att Max nedärvde
tidig jaktlust 

- en mycket värde-
full detalj.

- IIar du konstaterat om
s a mma n eddr v ni n gsf ör tnåga f öl j er
Nalle'?

- Nalle har en mycket liten
avkomma efter sig. Jag vet ännu
ingenting om valparna eftersom de
ännu varit för unga att kunna
hävda sig.

Lika bra
Birger Eriksson har både jämthun-
dar och gråhundar. Vilken ras dr
bäst?

- Det finns ingen skillnad på
en bra gråhund och en bra
jämthund. Båda raserna är precis
lika dugliga. Detta gäller alltså

goda hundar. Tyvärr tycks det
finnas mer "skrot" bland jämt-
hundarna och detta anser jag beror
på att rnan inte varit tillräckligt
noga med aveln. Goda jämthundar
lämnar god avkomma vilka trlir
mycket trivsamma i älgskogen.
Jämten har om rnan jämför med
gråhunden ofta ett bättre skall och
är kanske också något starkare.
Nalle till exenrpel kan jag jaga med
dag efter dag.

- Jag har inga förutfattade
meningar om någondera rasen,
säger Birger när han löser Nalles
koppel. Den senare får order att
söka vilket han omgående kvitte-
rar med att försvinna upp för
backen bland granarna.

När Nalle tio minuter senare
visar upp sig får vi intrycket av god

Birger Eriksson «tch
tillsammans lagt ner
älgar.

Nalle har
ett 40-tal

mentalitet ytterligare styrkt. Nalle
visar sig vara mycket lydig, gör
precis vad husse vill. l.)ppvisning-
en i dressyr beror i första hand på
att våra kameror ska komma i
funktion. Efter att ha "exerat" en
halvtimmes tid är det dags för nytt
älgsök.

40-tal älgar
När vi kommit till ro på var sin
stubbe säger Birger:

- Jzrg sätter en god mentalitet
allra främst hos en hund. Är
hunden stabil i detta avseende kan
man göra en god jakthund av den.
Utan den rätta ordningen på
nervtrådarna finns små möjlighe-
ter att ta fram den goda brukshun-
den" Första f örutsättningen 

- och
detta anser jag gäller aila raser -är att hunden är bildbar och
därmed förstår att skilja på rätt
och orätt.

- När man sedan jagar in en
unghund tror jag framför allt när
det gäller älghundar att det är
ganska viktigt att man försöker
komma till skott så tidigt som
möjligt. Att Nalle i de avseendet
varit ett undantag betyder inte att
jag avviker från den här inställ-
ningen. Hunden ska veta vad det
är fråga om och det gör den först
när den får slita i raggen på den
fallna älgen.

- Har du skjutit många älgar
för Nalle?

- Det rör sig om ett 40-tal.
Sedan vi avverkat de tre jaktpro-
ven första året fick Nalle komma
med på riktig jakt. Det sköts
mellan 1-5-20 älgar på stånd för
honom första säsongen.

- Vilka egenskaper värdesät-
ter du främst hos Nalle?

- Som jag tidigare sa tycker
jag rnentaliteten är viktigast. I det
avseendet har jag inget att önska
hos Nalle. Sedan har han ett
hörbart och tätt skall på ståndet.
Han avger mellan 100*-120 skall i
minuten och detta får anses som
hög siffla när det är fråga om en
jämte.

- Dessutom är han stark och
tål följaktligen att jaga med dag
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efter dag. Lagom sök och sist men
inte minst kommer han alltid
tillbaka. Jag behöver aldrig åka
runt och fråga efter honom. Han är
i dagens läge tillräckligt envis. Jag
är dock en smula orolig att han ska
ådagalägga allt för stor envishet
när han får ytterligare ett par år på

nacken. En hund brukar som
bekant bli envisare med åren.

Utställningsmeriter
För egen del sätter jag de jaktliga
egenskaperna långt före ett vack-
ert yttre hos en hund. Men Birger
Eriksson har utan tvivel lyckats
förena de båda egenskaperna hos
Nalle och då har man givetvis nått
så lårrgt man kan komma. Vad har

. nu Nalle för meriter i utställnings-
ringen'i

- 
10 månader gammal fick

han sitt första cert. Han var
svensk och norsk utställ-
ningschampion vid 17 månader
och blev nordisk fI Ch vid jämna

ett och ett halvt år. Vid 2 år var han

internationell U Ch, säger Birger
och reser sig hastigt från stubben.
Nalle gav från sig ett skall längre
upp mot höjden.

- Upptag kommenterar
Birger.

- Den där älgen stannar inte
livar här. Den måste ha hört oss
och känt vår vittring, fortsätter
han" Vi var strax intill upptaget för
nån timme sen.

Det är absolut tyst efter
upptaget. Det blåser ganska hårt
och vi får ingen som helst kontakt
med Nalle och eventuellt stånd.

- Skenar älgen lägger Nalle
av efter cirka 45 minuter, påstår
Birger tämligen självsäkert.

- Får han inte älgen att stå
brukar han vara tillbaka inom en
timme.

Vi sätter oss vid den närbelägna
bilen och väntar. 55 minuter efter
upptaget kommer Nalle ångande
med tungan hängande utanför.

- Ytterligare en egenskap jag

sätter värde på, säger Birger. Man
har liten glädje av en hund som

lägger iväg med skenälgar och
kanske försvinner flera mil från
upptaget. Vill älgen inte stanna ska
hunden ha förstånd att lägga av.

lnnan vi skiljs från Birger Eriks-
son och hans Naile får vi ett litet
visdomsord med på vägen. Efter-
som vi lror atl älghundsinjagarna
landet runt kan ha nytta av
innehållet återges det härmed:

- Man måste ha ett bra
hundämne om marl ska komma
någonstans. Det är första förut-
sättningen. Sen ska man ha en liten
gnutta tur - fru Fortuna har om
inte precis ett finger med i spelet så

dock en liten del av lillfingerna-
geln. Till sist men inte minst måste
husse själv lägga ner all tänkbar
energi och intresse på att just den
här valpen ska bli en topphund. Vi
har visserligen pratat om naturbe-
gåvningar i dag, men måste dock
hålla i minnet att det är långt
mellan dessa. En normal unghund
måste man träna varje tänkbar
minut. I

Prenumeranter!
Närfick Ni ErJaktjournalen nrg?
Då problem med distributionen av nr 9 uppstått för många främst i
Norrland, skulle vi sätta stort värde på att Ni som har fått tidningen
senare än 31 augusti skriver till oss så att vi kan ta upp problemet
med Posten. Tidningen skall levereras inom maximalt 5 dagar. Då
vi postat alla exemplar den 2718 skall alltså tidningen vara Dig
tillhanda senast den 3U8 i tid före älgjaktens start. Vill Du
hjälpa oss med att, om Du fått tidningen senare än den 31/8, skriva
någfa rader till oss. Adressen är Jaktjournalen, Box 238, 434 01

Kungsbacka.

På förhand tack
JAKTJOURNALEN

Otto Elander
Förlagschef
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