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Göran Ökvist, Dan Bohman, David Nilsson, Gunnar Backman, Johan Ökvist, Harry Östling, Peter Östling, Johnny Stålarm, Lars Kuoppala, Ingemar
Wanhatalo, Rickard Bergström, David Persson, Anders Johansson, Bengt-Olov Brändholm, Göran Kuoppala, Markus Persson, Kurt Johansson, Rolf
Persson, Robert Backman, Roger Backman, Anders Åström, Axel, Anna och Holger Johansson. På vagnen: Per-Ola Lindgren och Jon Andersson.

Älgjakt på lika villkor
P

å Hindersön är jakten organiserad genom Hindersöns viltvårdsområde där Johnny
Stålarm är ordförande.
Viltvårdsområdet omfattar drygt
2 200 hektar, fördelade på Hindersön,
Lappön och Fjuksön.

På Lappön och Fjuksön har viltvårdsområdet arrenderat ut jakten på
småvilt till jaktklubben på SSAB.
För att jaga småvilt på Hindersön
krävs att jägaren äger, eller arrenderar
minst 50 hektar.
Varje markägare kan sälja två gäst-

Sälbåten var basen för jakten ute på drivisen. Från den gjorde
jägarna milsvida jaktturer efter säl. På bilden är det Ivan Hannebo
som med en enmedad ”spark” beger sig ut på jakt iförd ”snödräkt”.

kort per säsong för 100 kronor.
Älgjakten bedrivs på hela viltvårdsområdet. För att delta i den krävs jaktbar mark från tio hektar och uppåt. På
Hindersön är det för närvarande 24
markägare som deltar.
De senaste åren har tilldelningen

varit omkring tolv vuxna djur och fritt
antal kalvar.
– Avskjutningen har varit omkring 18
djur, berättar Johnny Stålarm.
När älgjakten är över delar markägarna bytet lika i det gemensamma
slakthus som är beläget vid Västisund.

Sälbåten blev jägarnas bostad och skydd undan snöstorm och
regn under jaktsäsongen. Utrymmet var bara ett par kvadratmeter
för de tre eller fyra jägarna.

I slakthuset tas älgarna om hand
och köttet fördelas lika mellan
jägarna.

I dag finns ett sälmuseum i Norrisund på
Hindersön. Där finns en del av den utrustning
jägarna använde sig av.

Slitsam verksamhet som gav lön för mödan
U

nder tidens gång har säljakten varit en viktig del i ”folkhushållet” på Hindersön.
På den tiden en skogsarbetare tjänade
fem kronor om dagen kunde en lyckad
säljakt inbringa en årsinkomst för
varje deltagare i jaktlaget.
I början av 1930-talet, när jakten var
som bäst, gick mellan sex och sju båtlag, med vardera tre eller fyra man, ut
från Hindersön, som då hade en
befolkning på omkring 140 personer.
Jakten startade redan i början av
april och kunde pågå i tre månader,

långt ute på Bottenvikens isvidder
utan kontakt med hemmet.

Frusen mjölk

Sälbåten drogs med häst fram till
öppet vatten, sedan fick jägarna klara
sig själva. Sälbåten placerades på
säker drivis och blev jägarnas hem.
Jaktlaget fick samsas på den plats som
blev över sedan utrustningen stuvats.
Provianten bestod av amerikanskt
fläsk, rökt kött och torkad frukt. Brödet kunde vara kavring och limpor,
som ibland möglade så mycket att de

måste ångas upp för att kunna ätas.
Laget tog med sig mjölk som de lät
frysa till is. Ur isklumpen högg de
stycken som tinades upp på fotogenköket. Även sälköttet gick åt, av det
gjorde jägarna köttbullar och pannbifffar och av sälblodet gjordes palt.
Många dagböcker är bevarade som
vittnar om jägarlivets mödor.

Vikarsäl och gråsäl
Under den tid jakten pågick drev
jägarna med isen på Bottenviken,
mellan Karlö i öster och Rönnskär

i väster. Jaktbytet var i vanliga fall
vikarsäl, men ibland sköts även gråsäl.
En lyckad jakt kunde innebära att ett
hundratal sälar fälldes.

Orolig väntan
I början av juni var jakten över, sälbåten sjösattes och kursen sattes på
Hindersön.
1930 inbringade säljakten mellan 800
och 1 000 kronor per man. Skinnet
betalades med 30 kronor per styck och
späcket med 3:50 per kilo.
För kvinnorna på Hindersön kunde

det bli en lång och orolig väntan på
jägarnas återkomst.
När säljägarna närmade sig Hindersön avfyrade de sina gevär. Skotten
lockade de anhöriga till båthamnen
och det blev ett kärt återseende.
Några av dåtidens säljägare på
Hindersön var Selfrid Nilsson, Valfrid
Östling, Knut Nilsson och Erik och
Helmer Backman.
Den sista säljakten från Hindersön
genomfördes 1966 av Nils Sundström,
Ivan Hannebo och Hilding Eriksson
med sonen Martin.

