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VARGJAKT I HARADS 

Notis i tidningen Östergötlands veckoblad 1887-12-30 

Insänt av Rune Isaksson,  

En vargjagt på Lule elf. Från Lule skrifves i Norrbottenskuriren för den 13:e 

dennes. 

För några år sedan förekom uppåt Lule elf mellan Sundsnäs och Storsand en 

sällspord jagt, då några sportälskare jagade och dräpte - en hund, som till följd af 

en för honom olycksbringande yttre likhet med en räf togs för en sådan. 

Meddelaren ihågkommer denna händelse på grund af en viss likhet med det sätt, 

hvarpå måndagen i förra veckan en annan jagt försiggick nära nog å samma 

jagtmark, dock med den betydliga skilnad, att offret nu var en varg.  

Lördagen den 3 dennes observerades i Vuollerim 2 á 3 vargar stryka genom byn, 

hvarunder de tillegnade, sig en hund. Med all sannolikhet hade de varit förföljde 

af lappar. Söndagsmorgonen sågos två af sällskapet i Storbacken, där de 

tillgodogjorde sig qvarlefvorna af en dagen förut därstädes förrättad slagt och 

hvarifrån de togo kosan nedåt elfven. Mot skymningen uppträdde en af vargarne 

utanför Storsand, lugnt lunkande efter vägen å sjelfva elfven.  

Måndagsmorgonen den 5 dennes  passerade vargen Edefors, fortfarande "på resa 

utföre" och kom dervid i sällskap med en på hemväg stadd, åkande Forsnäsbo. 

De båda resandena följdes sida vid sida ned till Forsnäs, der den åkande körde 

upp för att sätta i verket den jagtplan som han under färden uppgjort. För detta 

ändamål släpptes strax vid framkomsten till den vid elfstranden liggande byn en 

god skogshund på "gråbens" färska spår. Vargen hade under tiden ledsnat att 

följa elfven, ty han begaf sig till södra stranden, men upphans af hunden, 

hvarvid genast ett nappatag inträffade, att döma af det oväsen, som uppstod.   

Följden blef emellertid att vargen återtog sin kosa efter elfven, hvarpå hans 

följeslagare från Edefors jemte en af hans bröder, båda fullrustade, satte hästen i 

rörelse, och nu blef det allvar i leken. Vargen följdes sålunda en mil ned till 

Harads, der den slutligen föll för fjärde skottet från de åkande jägarne.  

Ej i mannaminne har man förut skjutit eller ens sett någon varg så långt ned i 

Lule elfdal som i Harads. 

 

 

Notis i tidningen Kalmar 1897-12-01 

Ett olyckligt skott.  

Då en yngling i Svartlå i Vesterbotten i söndags skulle skjuta en katt sprängdes 

bössan och skottet träffade honom i ansigtet. Hans tillstånd är hopplöst, säger 

Skellefteå Nya Tidning. 


