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SMS räddar
jakthundar
N För tredje säsongen använder
sig jägare kring Ljusdal av en
SMS-kedja för att minska risken
för vargangrepp på
jakthundar.
– SMS om var vargen finns är till hjälp
för oss som jagar med
löshund, säger Fredrick Tofilovski, upphovsman till tjänsten.

Två nya rekordﬁskar
N Andra halvåret 2011 har hittills bjudit på två nya svenska
rekordfiskar. Den 12 augusti
metades en ruda på 2 745 kilo i
den lilla Stockholmssjön Snuggan. Agnet var majs. Den 25
september trollades en bonito
utanför Bua på Västkusten.
Den vägde 2 602 kilo och bet
över en Bomber 15A.
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Jakten på
julharen
Tommy Robén i Boden
längtar alltid efter den
första spårsnön. Då
väntar harjakten.
– Har man tur blir det en
hare till jul, säger han.
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Effektiv rävjägare
N Stefan Johansson från Norberg i
Västmanland är ingen ”normal” rävjägare, skriver Svensk Jakt. Han har
hittills i år skjutit fler rävar än de flesta
gör på ett decennium, 17 rävar har
fallit i år för hans studsare.
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VECK ANS FR ÅGA

Vad är bonito för ﬁsk?
N Vad är medelhavsfisken bonito
för slags fisk?
Nyfiken
SVAR: Bonito
(Sarda sarda) är
en tonfiskliknande
stimfisk som kommit
allt längre norrut på
senare år, även till den svenska Västkusten. Vanligare är den i Medelhavet
och längs södra Europas och Afrikas
atlantkuster. Den är släkt med makrill
och kan väga över tio kilo.
Fråga om jakt & ﬁske
Sture Markström (jakt)
sture.markstrom
@lrfmedia.lrf.se
08-588 368 24
Håkan Steen (fiske)
hakan.steen@lrfmedia.lrf.se
08-588 368 51
Land, 113 92 Stockholm
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är kylan kommer tar skogsharen på sig kamouﬂagedräkt. Den tappar den bruna
pälsen och den nya blir vit som snö.
Tommy Robén jagar hare utanför
Boden. Den gamla garnisonsstaden
är omgiven av militära fort som ﬁnns
insprängda i bergen. I dag påminner
de om det kalla krigets dagar när
ﬁenden från öster skulle stoppas.
Tommy Robén är uppvuxen här
och känner skogarna runt Bodens
fästning väl. En vacker vinterdag
går vi runt Gammelängsfortet med
Tommys tvååriga beagletik Greta.
Kring en cementbunker går ﬂera
harspår men det är svårt att avgöra
om de är färska.
Det dröjer dock inte länge förrän
Greta får upp vittringen och svansen börjar gå som en liten pendel.
Alla som jagat med drivande
hund vet att väntan kan vara fylld
av spänning och det här är inget

undantag. Den lilla beaglen sätter kort efteråt anländer en trött men
mer och mer press på haren.
lycklig harhund.
– Nu har hon ett ﬂertonigt skall.
– Bra Greta, berömmer Tommy
De gånger jag hört det brukar det och klappar om henne.
handla om en stor hare, säger
Buken på den granna julharen
Tommy.
fylls med granris och vi går vi bort
Hans pappa, Jörgen Robén, har till en liten timrad lada. Tommy
också anslutit sig till oss och haren bjuder på kaffe och lussekatter.
– Det här är också en del av harhar än en gång buktat och nu är
den på nytt på väg
jakten. Att sitta och
”Det här är
mot vårt håll. Tre
mysa, elda och äta
män står stilla, på
också en del av lite, säger han.
helspänn. Två med
På håll kunde vi
harjakten. Att
hagelbössor i hänhöra automateld från
sitta och mysa, någon av de militära
derna och så jag med
en kamera.
elda och äta lite” skjutbanorna. Garnisonsstaden Boden
Det är då det
visar sig vem som har mest rutin lever alltjämt men runt forten, där
för det går blixtsnabbt när haren den militära aktiviteten har avtagit,
väl kommer. Först skjuter Tommy där kan nu jägare som Tommy glädoch sedan Jörgen. Det är bara jag jas över ﬁna jakttillfällen. Mumsansom aldrig kommer till skott men des på en lussekatt konstaterar han:
det gör mindre för 30 meter framför
– Greta gjorde ett jätteﬁnt jobb.
oss ligger en ﬁn vit vinterhare och Det blev ju en julhare i alla fall. N

Bor i Vittjärv
Namn: Tommy Robén, 25 år.
Bor: I Vittjärv i Bodens kommun.
Gör: Egen företagare i
byggbranschen.
Familj: Sambon Denise Ahlqvist.
Tre jakthundar: en beagle, en
gråhund och en finnspets.
Tre favoritjakter:
Harjakt – en social och
stillsammare jaktform.
Älgjakt – att jaga älg med
löshund är nog det allra roligaste.
Tjäderjakt – den är enormt
spännande.

MYS. Greta slappar
tillsammans med husse
och hans pappa.
TRADITION.
Haren tas ur och
på traditionellt
vis fylls buken
med granris.
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Hargryta med rött vin & kantareller
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1 ½ kg harsadel eller harstek
4 msk smör
½ dl rött vin
4 dl creme fraiche
½–1 tsk rosmarin
1 tsk salt
2 krm peppar
10 små gula lökar
1 burk kantareller (200 g)
100 g rökt skinka i tärningar
hackad persilja

BYTE. Beagletiken Greta
nafsar lite försiktigt på den
hare hon jagat i över en
timme. Hon tog det ändå
relativt lugnt när hon drev
fram den 21:a haren i sin
karriär.

(".."-5(&73 Den här dagen
hade den gamla dubbelpipiga
Husqvarnan bytts ut mot en sliten
Winchester. Men om det var det som
bidrog till jaktlyckan är tveksamt.

 Skär köttet i bitar. Bryn det
sakta i smör i en stekpanna. Lägg
över i en gryta.

2. Vispa ur pannan med lite vatten och häll skyn över köttet. Tillsätt vin, creme fraiche, rosmarin,
salt och peppar. Låt grytan sjuda
under lock i cirka 30 minuter. Rör
om då och då.
3. Skala löken, bryn den i smör
och lägg den i grytan. Låt sjuda
i ytterligare 30 minuter eller till
dess köttet är mört. Smaka av
med salt och peppar.
4. Fräs kantareller och skinktärningar var för sig i smör och lägg
dem i grytan strax innan serveringen. Strö över ﬁnhackad persilja.
Servera med kokt potatis eller ris.

PLATSEN: Bodens fästning
N w-ÌTFUJOPSSwanlades 1900–

1916 som en strategisk försvarsställning, en skyddad förrådsplats och
ett stöd för arméstyrkoma i norr. Det
bestod av fem fort med kompletterande flankeringsbatterier. Forten,
avsedda att samverka, var grupperade som en gördelfästning runt staden.

Främsta syftet var att avskräcka
Ryssland och Sovjetunionen från
invasion över fastlandet via Finland,
samt i någon mån mot anfall över
Bottenviken. Bodens fästnings
storlek, komplexitet och slagstyrka
gör att den saknar motsvarighet i
Norden.
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Vinn praktverk
om Lappland
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STADEN. Vy
över Boden.

N Njut av det vackra Lappland
i Claes Grundstens bok Lappland
min fjällvärld (Norstedts). Vi lottar
ut fem exemplar av boken. Gå
med i utlottningen genom att skriva ditt namn och din adress på
ett vykort märkt ”Lappland” och
skicka till -BOE 4UPDL
holm senast den 28 december.
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