Qaxig start på ripjaktskarriären

Unghunden Qaxig har blivit stor och hans första ripjakt jakt går väldigt bra. Hussen Fredrik Nilsson, kallad ”Teddy”, firar med en kubansk cigarr att Qaxig
gjort sitt första riktiga fågeljobb.
Det är fler hundar av rasen engelsk setter som får visa
vad det går för i fjällmarkerna, men tyvärr är det
dåligt med ripor. Då blir fina hundjobb en bra tröst.
TexT och foTo: Thomas Tä ngerfors
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ägen slingrar sig sakta
fram längst bergssidorna på vägen mot
stora sjöfallet i Lappland. Där väntar Per gran med
sin helikopter för att ta gänget till
sjön Upmas för några dagars rip-

jakt. helikopterplattan ligger
naturskönt med stour seukok i
bakgrunden. Vi befinner oss i
kanten av världsarvet Laponia.
helikoptern lättar och flyger
västerut. efter en stund flyger vi
över en bergskam. På andra sidan

visar sig Upmas, blank och mäktig. Vattnet är spegelblankt.

Vill undvika knott
Lägret sätts upp på en höjd med
tanke på att det är alldeles
vindstilla. Det är nämligen knott-

varning vid vackert väder och
avsaknad av vind.
alla är ivriga se hur det är med
riptillgången det här året. riptillgången har gått ner drastiskt
under ett antal år, men ryktena
säger att den nu skall vara på
uppgång.
I samlad tropp går vi upp mot
marko. hundarna uppskattar att
äntligen få sträcka ut över vidderna.

Inga ripor i sikte

Tältlägret finns uppe på en platå för att få lite vind och slippa alla knott.

58

Ripjägarna vaknar upp av ett vackert, sprakande norrsken,
som lyser upp himlen och tecknar en silhuett av tältet.

Qaxig gör sitt första fågeljobb. Skyttarna står beredda med
höjda bössor. Snart har den första ripan fallit till marken.

Timmarna går och avsaknaden
av ripor är stor. hundarna gör
några markeringar, men mer än
så blir det inte.
Det lider mot kväll och vi börjar gå mot tälten igen. när håkan
antman tittar ner mot tältlägret
ser han ola Backe stå och vinka.
han tar några kliv nerför fjällsluttningen och upp kommer två
ripor ur videsnåret.
håkan svingar sin Webly &
scott. hagelbössan ger ifrån sig
ett svagt dån och en rökpuff ur
pipan, men riporna flyger vidare
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Håkan Antman avlossar ett
skott och ett rökmoln stiger
ur bössmynningen. Webly &
Scott-geväret har talat igen.
över tältlägret och försvinner i
fjärran.
– Det var dagens fåglar de, konstaterar håkan på sitt klingande
Pitemål.

Kalla nätter
Vid jakt i de här trakterna i början på september brukar det vara
risk för minusgrader och snö.
följande natt blir kall. Vi vaknar
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upp av ett vackert, sprakande
norrsken, som lyser upp himlen
och tecknar en vacker siluett av
vårt tält.
Vi står och beundrar det sprakande gröna skenet, som vandrar
över himlen i natten.
– Vilket skådespel naturen ger
oss, utbrister Teddy.

Vänd
59

Håkan Antman går längst fjällsidan ner mot Upmas. Sjön ligger spegelblank och Stour Seukok speglar sig i vattnet.
SUCh Lappviken’s Ego Boy springer många mil för att finna
de få riporna på fjället. GPS:en avslöjar att det blev 104,56
kilometer med en medelhastighet av 16,02 kilometer i timmen.
Ola Backe gick 43,3 kilometer och hade en medelhastighet på
2,4 kilometer i timmen.

Ego Boy jobbar på i fin stil trots den tryckande värmen.

bor. Det tycker även knotten, som
undviker håkan. han kan luta sig
tillbaka och sluta ögonen en
stund. Det finns inte en knott i
hans närhet!

Ego Boy ligger blickstilla. Ripan går lugnt och stilla efter
kanten på stenen i riktning bort från den engelska settern.
Den engelska
settern Ego
Boy har ripan i
ett fast grepp på
väg att lämna
den till husse.
På ryggen sticker antennen
upp från GPSsändaren.
nästa dag visar det sig att det
inte behövs några långkalsonger
eller tjocka tröjor. Det är snarare
läge för kortbyxor och t-shirt.
Upmas ligger spegelblank och
stour seukok avtecknar sig i
vattnet.

Nästan tropisk värme
Värmen påminner mer om en
semestervistelse i Turkiet än en
fjälljakt i de norrbottniska fjällen
i september, men knotten är värre
plåga än hettan.
Den som öppnar munnen får en
hel lunch av knott.
Vid ripjakt gäller det att hitta
nivån där fåglarna håller till. nu
blir beslutet att prova lite längre
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ner. I den här värmen kanske
riporna finns ner mot vid sjön
Upmas. förhoppningen är att
riporna tar skydd av videsnåren
längs bäckfårorna som kommer
uppifrån fjället.
På vägen ner mot sjön finns en
bäck med en tjock matta av
videsnår. Buskarna rör sig när
hundarna söker där inne.
ola Backe har en gPs-sändare
på den engelska settern ego Boy.
signalen visar var hunden är och
om han står för fågel.

Signal från GPS:en
Tiden går och hundarna jobbar
på i den tryckande värmen. Till
slut hörs ett pip från olas gPs.

– ego Boy står 47 meter snett
nedanför oss, meddelar ola.
framme vid kanten syns hur
ego Boy sjunker ner på marken
framför ett par stenar. Det är precis som om han vill göra sig
osynlig. snart ser vi varför. en
ripa kommer upp på stenarna och
går precis framför ego Boy, som
ligger blickstilla.
ripan promenerar lugnt och
stilla efter kanten på stenen i riktning bort från ego Boy.
I slutet av stenen blir fågeln
medveten om att den är iakttagen
och bestämmer sig för att flyga.

Två skott
ego Boy ligger kvar helt stilla
när ripan lättar och flyger iväg.
Två skott smäller. Det hörs på
den dova knallen att det är
håkans Webly & scott som talar
igen. ripan faller till marken.
– Ja, de va de, säger håkan med
ett leende.
ego Boy skickas på apport ner i
de täta videsnåren och kommer
snart tillbaka. han håller ripan i
ett snyggt grepp i munnen. ola
tar hand om ripan och ger ego

Boy några berömmande ord för
hans fina fågeljobb.
Vi fortsätter att gå i videsnåren
ner mot Upmas. Det flyger upp
någon singelripa här och där,
men det blir inga fler fågelsituationer. Värmen och avsaknad av
vind gör det väldigt svårt för hundarna att få vittring.

Jobbiga flugfän
Under vilopausen anfaller knotten.
ola Backe skriker rakt ut:
– Jag står inte ut!
samtidigt ligger håkan helt
lugnt och tittar på olas krigsdans.
Det är något speciellt med Pite-

Ola Backe försöker härda
ut mot alla knott.
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göra. Qaxig gör en snygg apportering och lämnar ripan till en
nöjd Teddy.
– en ripa till i säcken, säger
håkan med ett flin.

Dags för Qaxig

Firar med cigarr

Dagen börjar gå mot sitt slut. Vi
vänder om och tar höjd mot vårt
tältläger. nu är det Teddys unghund Qaxig som får jobba.
– Lilla valpen ska ut och jaga,
kommenterar Teddy.
nu uppträder inte Qaxig som en
valp, utan jobbar på bra i terrängen.
Det är stora fina slag, upp och
ner i den krävande fjällterrängen.
Vid ett videsnår slänger Qaxig
sig runt. han står blickstilla. nu
har han gjort sitt första, riktiga
fågeljobb.
– Lilla valpen står, säger en
upphetsad Teddy.
han går med smygande steg
fram mot hunden. håkan och ola
ställer upp sig, beredda med sina
gevär. nu ska det fällas fågel för
”lilla valpen”. Teddy springer i
full fart mot Qaxig och ger kommandot till avance:
– Jaaaa!
Qaxig avancerar med full fart
framåt. ripan lättar. Det gör
också Qaxig. när Qaxig kommer
ner på marken igen, efter att försökt ta ripan i avancen, står han
helt stilla. eller, som man säger
på fågelhundsspråket: ”komplett
lugn i flog”.
Än en gång hörs den dova knallen och man ser håkan le så där
finurligt, som bara en Pitebo kan

när vi kommer tillbaka till tältlägret plockar Teddy fram en stor
cigarr. Den har han köpt på Kuba
av en enda anledning, att han
skulle röka den när Qaxig gjort
sitt första, riktiga fågeljobb.
nu sitter Teddy i tältstolen,
leende och puffande på sin cigarr.
I morgon kommer en helikopter
och tar oss tillbaka till civilisationen. Det har inte varit någon riktigt bra jakt, men några fåglar får
vi dock med oss hem.
och Teddy är en garanterat nöjd
husse.
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Annons
Fleninge jakt
90 x 267

Röken från den kubanska
cigarren sprider sig ut över
fjällvidden. Teddy firar att
”lilla valpen” Qaxig har gjort
sitt första riktiga fågeljobb.
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