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FÅ HUNDAR 
KAN MÄTA SIG MED

Doj

Text och foto: JOAKIM NORDLUND

Många håller honom som en 
av världens bästa älghundar. 
Hos ägaren Torbjörn Nyström 
har han defi nitivt en särställ-
ning. Sedan två år bär han en 
tatuering på vänster axel med 
Dojs huvud. 
– När gubbarna i kojan frågar 
mig ”vilken hund går du med i 
dag?”, ja, då kan jag alltid säga 
att jag går med den bästa, säger 
han och skrattar. 

Få hundar kan mäta sig med Dojs 
meritlista. När JoF hängde med ut 
på älgjakt gjorde han jobbet trots 

att det kryllade av ren i marken. Och det 
här var en morgon som gjord för jakt. 
På väg ut till markerna runt Lombens 
skjutfält, tre mil norr om Kalix i Norr-
botten, passerades Storträsk. Vattnet 
låg spegelblankt och träden lyste gula. 
Det var fortfarande några minusgrader 
i luften och det gnistrade från frosten 
som ännu satt kvar på gräset som kan-
tade vägen. 

När man sedan skulle få äran att gå 
med en jämthund som har en meritlista 
lika lång som Kalixälven, ja, då kan det 
knappast bli bättre. 

SOM OM DET INTE VAR NOG stötte vi upp 
en tjäderhöna bara några hundra meter 
innan vi skulle träffa passkyttarna. Den 
satte sig i en tall och från sin upphöjda 

57JAKTMARKER & FISKEVATTEN 10 - 2008 www.jof.se 

�

plats spanade den på fotografen som satt 
där med en kamera i näven. 

SEDAN VAR DET DAGS för fotografering 
och även om Ackers Doj, som är hans 
fullständiga namn, är van att bli gran-
skad såg man tydligt att det här var 
något som han önskade få undanstökat 
väldigt snabbt. 

Doj har vigt sitt liv åt att hitta äl-
gar. Och han gör det bättre och ef-
fektivare än de fl esta andra hundar. 
När vi går längs den vackra skogsvägen 
fortsätter Torbjörn att med låg stämma 
berätta lite om sin och Dojs historia. 

– Jag köpte honom av Stefan Ack-
erstjärna i Stockholm. Orsaken att det 
blev köp just där beror på att han har 
väldigt bra koll på fi nsk avel. Han har 
också använt sig av riktigt bra fi nskt 
jämthundsblod och på så sätt fått fram 
många riktigt skickliga älghundar. 

– Jag fi ck nys om en parning. Före 
Doj har jag haft tre gråhundar varav 
två blev jaktchampion. En gråhund är 
lite mer spårbenägen även om de bästa 
kanske går lika mycket på vind som på 
spår. Jämten går mest på vind. 

Varför valde du att gå över till jämt-
hund?

– Jag är väl ingen rasfanatiker men 
det var roligt att prova. Det är en större 
hund som lägger mer mark under sig. 
De jobbar fortare. 

UNDER ETT JAKTPROV bedöms hunden i 
tretton olika moment och man kan 
maximalt få 100 poäng och det är det 
ingen hund i Sverige som har fått. Men 
Doj har vid två separata tillfällen belö-
nats med 97 poäng. Han har fått 90 
poäng och mer i Sverige, Finland och 
Norge, något som har gjort honom till 
nordisk jaktchampion. 

PÅ HUSSE Torbjörn
Nyströms axel sitter 
Doj för evigt. 
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Det handlar om en hund som 
lägger mycket mark under sig. 
Under första söket var han cirka 
en kilometer bort innan han åter-
vände, en tur som tog cirka 20 

minuter. När hunden 
sedan gav sig ut på ett 
nytt sök följde Torbjörn 
bara med en kort bit för 
att visa att han var med. 
Och så fortsatte det. 

– Finns det älg så hit-
tar han den, det här är det 
närmaste en maskin, man 
kan komma säger ägaren 
Torbjörn Nyström.

MEN DET FANNS INTE sär-
skilt mycket älg i markerna. Det 
fanns däremot gott om skogsfågel. 
Vid inte mindre än tre tillfällen 
stötte vi upp tjäder och precis när 
Doj gett sig iväg på sitt andra sök 
kom en vacker tjädertupp fl ygan-
des rätt över våra huvuden. Den 
slog sedan fast i förlängningen av 
den smala grusväg som vi då fär-
dades efter. 

När Doj sedan återkom föll han 
för frestelsen att stanna och skälla 

några skall på de platser där tjä-
dern suttit. 

Även en nordisk jaktchampion 
kan alltså ägna sig åt sånt?

– Jo, där är han nog som de allra 
fl esta hundar. Finns det ingen älg 
i markerna är det nästan så att de 
på rent jävelskap jagar något an-
nat. Han förstör ju inte hela dagen 
men det kan bli en kvart eller tjugo 
minuter bakom en ren. 

Eller som nu, att han känner 
färsk vittring från fågel. Men det 
handlade bara om en kort minut 
innan han ledsnade och gav sig ut 
på ett nytt sök. 

Efter några ”falska skall” bör-
jade vi misströsta. Men 2,5 timme 
efter att Doj påbörjat sitt pass i 
älgskogen hörde vi på nytt skall 
och man såg i Torbjörns ansikte 
att han träffat rätt. 

– NU HAR HAN ÄLG. Ja, det där är 
älg, säger han samtidigt som han 
börjat leta efter pejlen. 

Doj skällde taktfast och stadigt 
med en frekvens på cirka 100 skall 
per minut. Sedan började en kamp 
mot det meterhöga och ibland näs-

”Det var fortfarande några minusgrader i luften och det gnistrade från frosten”
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MYRARNA OCH TALLSKOGEN, det är Dojs hem-
maplan. Där är det få som slår honom på tassarna. 

VARJE ÄLGJÄGARES DRÖM är att 
få en riktigt, riktigt bra hund. Tor-
björns dröm har gått i uppfyllelse. 

FÅ HUNDAR K AN MÄTA SIG MED DOJ

tan två meter höga myrriset. Inte 
nog med att marken var sank, riset 
rev tag i remmar och kläder och 
det skulle också visa sig att det 
var näst intill omöjligt att få riktig 
närkontakt med älgen. 

Men inget lämnades åt slumpen. 
Torbjörn tog på sig en grön huva 
över ansiktet men riset tvingade 
oss att smyga närmare än vad som 
normalt krävs.

– VÄNTA. DEN BORDE STÅ DÄR ute 
vid de högre tallarna, säger han. 

Tjugofem meter närmare såg 
man fortfarande inte skymten av 
någon älg trots att det bara hand-
lade om hundra meter mellan jä-
gare och hund. 

Sedan hände det som egentligen 
inte får hända. Ett steg på en liten 
kvist och sedan ett rejält brak när 
älgen insett att fara väntade. 

Sedan väntade en ny marsch i 
samma oländiga terräng. Och på 
nytt ställde Doj älgen och förhopp-
ningen var hela tiden att vi skulle 
få möta älgen på bättre mark. Men 
icke. 

Doj arbetade oförtrutet och ef-

H Ä R  Ä R  D O J S  F I N A  F A C I T

�  Har närmare 20 jaktprovsettor. 

�  Har på samtliga prisprov ett snitt på 82,5 po- 
 äng. 

�  På de tio bästa proven är snittet 90,8 poäng. 

�  På de fem bästa är snittet 94,2 poäng. 

�  På de tre bästa jaktproven har han ett snitt på  
 95,6 poäng. 

�  Hans utställningsmeriter: Nordisk utställnings- 
 champion (Norduch), internationell utställnings- 
 champion (Intuch), norsk vinnare 2002 (NV 
 -02), Europavinnare 2006 (EUW -06).
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HAVET ÄR ALLTID NÄRA PÅ ÅLAND OCH I HAVET FINNS EN SPÄNNANDE 
UTMANING - HAVSÖRINGEN!
Hösten är lång på Åland och öringen kan fiskas med både spinn- och flugfiske ända 
in i november-december. Önskas variation i fisket? Efter en dust med öringen kan 
man söka sig inomskärs och testa om gösen är på hugghumör.
Välkommen till sportfiskarnas Åland!

Vi säljer kompletta 
fiskepaket med stuga, 

båt, motor, bränsle,
fiskekort, linne, bastu 

och slutstädning. 
Du kan även boka din 

fiskeguide hos oss. 

I HAVET
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ter andra gången upprepades scenariot 
när det visade sig att hunden fått fast 
älgen i samma höga myrris. 

– Lite typiskt att det skulle bli så här, 
säger Torbjörn men tillägger sedan: 

– Men Doj gör i alla fall sitt jobb. 
Och det var bara att instämma. Se-

dan lades extra försiktighet och trots 
ett tjugo minuter långt och försiktigt 
smygande lyckades vi röja oss – och 
sedan var det bara att vänta. 

TREDJE GÅNGEN GILLT tänkte vi när vi 
på nytt hörde Dojs skall cirka en och 
en halv kilometer bort. Då började allt 
marscherande på myren att kännas i 
benen och när exakt samma scenario 
upprepade sig för tredje gången bör-
jade dagen lida mot sitt slut och vi in-
såg att vi inte skulle få se någon älg. 
Dessutom började benen bli stumma. 

– Men det här är också jakt. Man 
behöver i alla fall inte gå på gym när 
man kommer hem, säger Torbjörn 
skämtsamt. 

När pulsen sjunkit berättar Torbjörn 
om vad som imponerar mest med Doj.

– HAN ÄR STARK I ALLA MOMENT. Tempo, 
sök, förmåga att fi nna älg, skallens hör-
barhet och täckning och sedan lyder han 
bra. Lydnaden är sämre nu vid sju års 
ålder och det beror på att jag har skjutit 
mycket älg för honom.

– Han blir nästan tjurigare och tju-
rigare. Samtidigt vet jag att man måste 
träna mycket lydnad vid sidan om och 
det har jag också gjort tidigare men det 
har helt enkelt inte funnits lika mycket 
tid nu eftersom vi har startat upp ett 
hundpensionat. Sedan har jag tre hundar 
till, bland annat en avkomma efter Doj 
(Nordjämtens Sassa) som är en riktigt 
duktig ståndhund. De andra två är två 
ungtikar som jag håller på att jaga in, 
så det blir inte mycket tid över. 

Finland är absolut störst av de tre 
nordiska länderna när det handlar om 
jakt med älghund. Det är också där 
som de fl esta tävlingarna avgörs. Var-

je år görs cirka 6 500 löshundsprov i 
Finland och i Sverige handlar det om 
cirka 2 500 prov. Prisborden i Finland 
är ofta imponerande där ett förstapris 
kan ligga på mellan 10 000 till 15 000 
kronor och hundägarna med hundar 
som placerar sig i topp blir heller inte 
lottlösa. Där handlar det om vapen-
skåp, fi na knivar och en hel del annat 
som en jägare har mycket glädje av. 
Torbjörn skrattar när han nämner det. 

– DET ÄR BARA ATT TITTA PÅ MIG. Doj 
har väl vunnit allt åt mig. Geväret, en 
Tikka 9,3x62, fi ck jag när han vann en 
tävling och sedan vann vi en hagelbössa 
när jag kom tvåa men den bytte jag mot 
den här ljuddämparen. 

Sedan håller han fram den kombi-
nerade gps-hundpejlen som är ett annat 
exempel på vad Doj bärgat när han varit 
ute på tävlingar i norden. 

Och Doj har en alldeles egen ställning 
också i familjen. Att det inte handlar om 
någon dussinhund förstår man när Tor-

DET HJÄLPTE INTE 
hur försiktiga vi 
än var. I det höga 
myrriset var det 
omöjligt att kom-
ma inom lämpligt 
skjutavstånd.

DOJ ÄR en famil-
jehund men i jakt-
skogen är kel och 
stillasittande mer 
en plåga.

”Finns det älg  
 så hittar han den   
 – det här är det 
 närmaste en    
 maskin, man 
 kan komma” 

”Man såg fortfarande inte skymten av någon älg trots att det bara handlade om            
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björn tar av sig tröjan hemma i köket. 
Vänster axel är prydd med en tatuering 
stor som en handfl ata. 

Nej, det handlar inte om någon dus-
sinhund utan en individ som älskas högt 
av alla i familjen.

– Han var med om en del tråkighe-
ter som unghund och det 
har präglat honom. Samti-
digt som det är en enmans-
hund är det en underbar 
familjehund. Alla som kan 
läsa hundars språk kan 
utan problem bli en riktigt 
bra fl ockmedlem i Dojs liv, 
säger Torbjörn. Och efter 
en stunds tystnad tillägger 
han:

– JAG ÄR VÄLDIGT TACKSAM 
över att vi har honom. En 
sån här hund får man bara 
en gång. De fl esta får det 
aldrig trots att de har hund 
i ett helt liv. 

PÅ TORBJÖRN NYSTRÖMS 
vänstra axel, på sidan när-
mast hjärtat, har han låtit 
tatuera in en bild av sin 
ögonsten.�

         hundra meter mellan jägare och hund”

ATT VARA CHAMPION och få fi na rosetter 
är en sak. Att verkligen hitta älg en helt annan. 
Doj har lyckats med båda.


