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haldo lovar berätta
Efter att ha läst artikeln om Revsundshornet i Svensk 
Jakts januarinummer ringde jag Haldo Hansson, min 
granne på landet i jämtländska Mo i Bergs kommun, 
och frågade om det inte vore lämpligt att låta andra ta 
del av vad som hände sent i september 1946.

Jag hade ju hört historien några gånger tidigare, för 
jag hade jagat med dem alla tre under många år. Med 
alla tre menar jag Hans Hamrin eller ”en Hans uti 
torpe” som han kallades, Per Hansson som gick under 
namnet ”Lundin”, och hans son Haldo.

Sedan vi pratat ett tag lovade Haldo att han skulle 
berätta vad som hände de här dagarna, så att jag skul-
le kunna skriva och berätta vidare. Vi tyckte att det  
skulle passa bäst i Svensk Jakt.

För att förstå vilka äventyr som pågick ute i den 
jämtländska vildmarken vid den här tiden måste man 
tänka sig in i hur det kunde se ut i väglöst land. Det 
handlade om flera mil i alla väderstreck. Det enda som 
fanns var upptrampade stigar av renar och kreatur 
samt hästkärrvägar till kringliggande fäbodvallar.

Står man uppe på backen i Mo så ser man Klövsjö 

jakthistoria

när revsundsälgen föll
Artikeln om det så kallade Revsundshornet 
som publicerades i Svensk Jakt nr 1/10 väckte 
stort intresse, och många läsarreaktioner. En 
av dem som reagerade var Yngve Sandström 
som här kan räta ut de flesta frågetecken 
kring det mytomspunna hornet.
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och Vemdalsfjällen i sydväst, tittar man åt nordväst 
ser man Oviksfjällen och mitt mellan, i fjärran, ligger 
Börtnan.

Den utrustning som fanns att tillgå vid den tiden var 
de kläder man använde sig av till vardags. Den jaktliga 
utstyrseln var också av det enklare slaget; ryggsäck, 
yxa och morakniv med rött skaft, sliten efter många 
vändor på slipstenen. Sedan förstås ”Remingtonnan” 
och ”hunnan”.

Det fanns ingen komradio, mobil eller GPS. Det var 
bara apostlahästarna som gällde och jakten bedrevs i 
vanlig ordning på ”Otto skifte”. Beträffande det skif-
tets uppkomst återkommer jag i berättelsen.

berättelsen
Det började med att pappa och ”en Hans uti torpe” 
bestämde sig för att de skulle upp till Mobuan, Dam-
men och Högbuan för att titta på arbete för vintern. 
De brukade lunna fram timmer med häst, för det var 
det arbete de hade vintertid. Så här efteråt kan man ju 
undra varför de skulle dit, där hade de ju varit minst 
hundra gånger.

Jag behövde inte övertala dem för att få följa med, 
för meningen var ju inte att titta på arbete. Det var jakt 
det gick ut på, och gick man till skogs gick man inte 
oklädd. Så det var bara att rusta sig för att vara borta 
ett par, tre dagar.

Fram med bössan, även hunden skulle med. Jag 
hade bara ett hagelgevär, men pappa hade älgvapen 
och det hade även ”en Hans”. ”En Hans” hade ju Roy 
med sig förstås. Roy kom bortifrån Oviken och var nog 
släkt med alla hundar där. Stor och svart var han, men 
vilken älghund det var. Sådana hundar finns inte nu.

Det hände väl inte så mycket första dagen. Efter 
en tur på ett par mil kom vi fram till Mobuan, klev in 
i bustugan och gjorde upp eld i spisen. Det är klart 
att smörgåsarna som jag haft med mig smakade bra. 
Sängen var däremot inte särskilt varm, men det gick 
bra ändå.

Fick tag i älg
Upp tidigt nästa morgon och börja med att stoppa i 
sig lite mat, för vi skulle upp mot Dammen och titta 
på ”jobbe”. Jaktverktygen och hundarna var ju med 
såklart.

När vi kom uppåt Dammen fick stövaren tag i älg, 
men det bar i väg upp mot Högbuan och försvann utan 
att vi hörde något mer från den resten av dagen. Det 
var bara att vända om till Mobuan och vänta på att 
hunden skulle komma tillbaka.

På morgon dagen efter kom hunden. Lite halvslak 
var den förstås, men inte värre än att det blev bestämt 
att det nog var lika bra att försöka ta sig hem.

Vägen hem var lite långsammare för vi skulle ta oss 
över blötmyrar och då går det inte så fort. 

Fram på aftonen började jag bli lite trött. Hagel-
geväret var tungt och den tidens stövlar var inte heller 
så bra. ”Hunn åt en Hans” var lös, ja, det var han ju för 
jämnan förstås. När vi kom och gick efter kronlinjen 
ovanför Kvissleskogen började ”hunn åt en Hans” att 
skälla.

Pappa och ”en Hans” sprang åt var sitt håll och jag 
blev kvar intill kronlinjen. Efter ett tag kom älgen 
springande med hunden i hasorna och det var fasen så 
nära att den hade sprungit över mig där jag stod med 
stövaren och hagelgeväret. Det var bara att kasta sig åt 
sidan.

Sedan bar det i väg ner mot Mattisvallen och där var 
”en Hans”. Det började att smälla och det small nog 
fyra skott.

– Men älgen stog opp i alla fall, berättade ”en Hans” 
efteråt. En Roy vart sinnut å hoppe oppa ryggen på älg-
en. Men älgen vart sinnut han me, å sparke te så hunn 
drev långt i väg. Skotta va slut å mer ammunition va te 
ryggsäcken, å ryggsäcken hadd Lundin.

Eter ett tag kom ”Lundin” sättande med ryggsäcken 
och skotten. I med ett nytt skott i Remingtonaren och 
på igen. Den här gången for älgen i backen.

Jag sprang dit så fort jag kunde och fick se älgen där 
han låg. Åh, herre jävlar, så stor den var! Jag har 
aldrig sett en så stor älg, varken 
död eller levande.

”En Hans” var uppe i varv när 
han skulle berätta hur älgen 
kom med hunden efter sig och 
hur hunden hoppade upp på 
älgen och hur älgen sparkade 
bakut så hunden flög i väg.

Fick sällskap
Nu återstod bara arbete. 
Pappa och ”en Hans” hade 
ju vana sedan förut, men 
jag var också tvungen 
att hjälpa till så gott jag 
kunde. Hornen skulle 
bort först. Skallen var 
ju kvar, så det var job-
bigt att släpa. För vi 
var ju tvungna att 
gömma det. Vi hitt-
ade en bra grop och 
med mossa och ris över så syn-
tes det inte. Men det är klart, släpspår och fot-
spår syntes ju.

Efter att en del av spänningen släppt, så skulle jag 
gå hem och berätta att pappa och ”en Hans” skulle bli 
sena. Det var ju klart att jag gick med lätta fötter mot 
byn, fast jag hade både stövarn i koppel, hagelgeväret 
att bära och nio kilometer att gå.
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Jag hade inte kommit så långt förrän jag mötte två 
andra gubbar som hade hört skotten och var på väg att 
leta rätt på pappa och ”en Hans”. Gubbarna var ”en 
Bois Otto” – Otto Karlsson – och ”en Erik oppi Berga” 
– Erik Hamrin, en bror till ”Hans uti torpe”. Det var 
”en Bois Otto” som skapat uttrycket ”Otto skifte”, 
vilket innebar att jaktmarken sträckte sig så långt man 
orkade gå.

”En Bois Otto” tog tag i min arm, spände ögonen i 
mig och sa:

– Hördu pöjk, nu ska du vänn om och vise mä va 
hultstan (slaktplatsen) ä nånstans. Sen ska du gå å 
hämte ryggsäcken min bort i Trättmyra.

Jag var ju bara femton då, så jag vågade inte annat än 
att gå tillbaka och visa dem. Då vi kom fram blev ”en 
Bois Otto” stående och bara tittade, mungipan for ner 
en bit och det syntes tårar i ögonvrån. Till slut sa han:

– Men de ä ju storälgen …

hornets fortsatta öde
Efter mycket prat började de att arbeta och jag gick 
hemöver igen. Men ryggsäcken borta i Trättmyran 
slapp jag gå och hämta.

Nu var de fyra uppe vid älgen och de bar kött hela 
natten. Sedan stoppades köttet i tunnor som gömdes 
i en lada längst ner på lägdan hos dig. Ja, ladan står ju 
kvar men knappast tunnorna.

Det dröjde inte så många dagar förrän det dök upp 

en till som visste vad som hade hänt. Det var Per Tirén, 
även han från Mo, som letade rätt på slaktplatsen och 
med hjälp av hund hittade hornet. Han tog hem hornet 
och hade det väl hemma hos sig ett tag. Vintern 1946 
och ända fram till 1950 jobbade han i skogen i Revsund. 
Eftersom man visste om att Per hade tagit rätt på hor-
net, så pratade man med Per om hur det hade gått med 
trofén. Per sa då att han hade sålt hornet till en krono-
jägare söderifrån.

Här slutar historien om Revsundsälgen utifrån Hal-
do Hanssons vetskap. När det blev känt att Revsunds-
hornet hängde på Södra Skogsägarnas kontor i Växjö 
åkte Haldo dit för att se om det verkligen var samma 
horn som han en gång gömde ovanför Mattisvallen. 
Ja, det var ingen tvekan. Han kände igen hornet på en 
gång och fotograferade det där det satt högt uppe på 
väggen.

Att Haldos berättelse inte löser hela mysteriet med 
Revsundshornet står dock klart. Fakta är i alla fall att 
hornet fiskades upp ur vattnet i Revsundssjön utanför 
Revsunds kyrka den 3 augusti 1955. Det var först där-
efter hornet såldes till en skogstjänsteman och ham-
nade i Växjö.

Per Tirén vilar numera liksom ”Lundin” och ”en 
Hans uti torpe” i sin jägarhimmel. Av de som var med 
när Revsundsälgen fälldes är det bara Haldo Hansson 
som ännu är i livet och han har nu berättat hur det gick 
till. L

Mo jaktlag 1982. 
Från vänster: en 
Hans uti torpe (Hans 
Hamrin), Lundin (Per 
Hansson), Ingvar 
Nilsson, Malte Nils-
son, Mårten Gokall, 
Haldo Hansson, Bo 
Hansson och Johan 
Edberg. Saknas 
på bilden gör Åke 
Hansson och Yngve 
Sandström. 
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