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andreas, som är inbiten 
jägare, ville ha en jakthund! 
Problematiken låg i att han 
är pälsdjursallergiker vilket 
grusade drömmen något. 

Av olika anledningar fick vi 
nys om en, för oss, lite okänd 
ras, irish softcoated wheaten 
terrier. Vi blev direkt fängs-
lade av denna fantastiska ras 
som inte bara är vacker som 
få utan även verkade hänga 
med på allt som dess ägare 
begärde. Vi har lärt oss att 
rasen, hela tiden, har använts 
som gårds-och jakthund på 
Irland och att man fortfa-

rande så gör. Den får inte bara 
hålla skadedjuren borta utan 
används även till jakt på både 
utter och grävling. 

Så flyttade en då nio veckor 
gammal valp in i vårt hem, 
Villa Rosas Uisgue Potheen, 
Faxe. 

Det bästa Faxe vet är att föl-
ja med husse på jakt i skogen. 
Faxe har gjort anlagsprovet 
för viltspår och är därmed klar 
eftersökshund. Det kommer 
väl till pass under en jakt-
säsong då det inte bara blir 
släpp utan även en del efter-
sök. Husse och hund har vid 

några tillfällen blivit inringda 
som eftersöksekipage vid 
viltolyckor i trafiken och han 
har prövats i vildsvinshägn 
med goda resultat. 

På rådjur och hjortvilt är 
han en stötande hund, medan 
han driver älg under lite 
längre tid. När jaktperioden 
sedan är över tränas en hel del 
viltspår.

Therese Karlsson

Rått slut för råbock
jag hittade denna råbock under en skogspromenad den 29/4 2012. Jag har 
sett den vid liv ett antal gånger på samma plats.

Jag tillbringar mycket tid i skogen, som jägare och friluftsliv, och aldrig 
sett något liknande. Troligen har han kliat sig stående och fastnat med bak-
klöven i hornet och brutit nacken.

Han har nog blivit förlamad omedelbart eftersom det inte finns några 
spår efter rörelse i gräset. Lite blod och vominnehåll har runnit ur hans nos, 
troligen har han kvävts till döds.

Joakim Olausson

Svinalängan
bilden på vildsvinen är tagen i Hassle. Det är en liten by mellan Stockamöl-
lan och Stehag mitt i Skåne.        Ulf Nilsson  

Tuff softis i skogen
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Älgjaktsvisa 
 
(melodi: Ekorrn satt i granen)  
Älgen satt i granen, skulle jägarn lura
Brorsan hans i fjol, satt i en gammal fura
Furans grenar satt dock glest
Och jakttorn man vid furan rest
Så han hamnade i boxen

Älgen satt och tänkte, på fadern med beundran
Hans plan var smart och enkel, han skulle backa undan 
Men planen visade sig kass
Ty han backa in i nästa pass
Så han hamnade i boxen

Älgen trygg i granen, var för jägarn orädd,
Till julgranskula röd, han fiffigt nog var utklädd 
På domherren jag siktet höll
Sa jägarn, men en älg det föll
Så han hamnade i boxen

Robert Engström, 
Lindome


