
Här kommer en annan sann historia :-) 
  
Älgfiske? 
 
Jag fiskade på våren som vanligt i Öreälven och denna dag nedanför 
forsen i Håknäsbacken. Jag kastade ut mitt drag och lät det sjunka lite 
och började veva in. Då dök en älgko upp på andra sidan älven. Den 
sprang oroligt fram och tillbaka på stranden och plötsligt hoppade den i 
och började simma rakt mot mig. Jag stod blick stilla och lät draget 
sjunka. Kon kom ut på djupet och simmade rakt mot linan och jag kände 
hur det ryckte och slet i draget. Rakt mot mig kom den och jag fortsatte 
stå stilla. Upp kom den ca 1 m från mig, ruskade på sig, blötte ner mig 
och sprang iväg uppför slänten bakom mig. Den for förstås med mitt 
bästa öringsdrag!! 
 
Lite oväntat att få en älgko på kroken men på hösten kom det ännu mer 
oväntade att hända. 
 
Jag brukar jaga älg uppe i Bispgården i Jämtland där de stora tjurarna 
finns. På Oktoberjaktens första dag fick jag ett pass som numrerats till 
1A långt uppe vid en sjö i urskogen. Efter en stund hörde jag hundskall 
och kort därefter dök tre älgar upp mitt framför mig. En 6-taggare, en ko 
och en kalv. Jag lade ikull tjuren som ju var lovlig enl. våra regler och när 
jag kom fram till älgen fick jag mitt livs överraskning. På tjurens hals satt 
mitt älgdrag från Öreälven!! Hur f..n kunde det ha hamnat där?? 
Ödets nyck att just jag skulle få det passet och skjuta just den älgen?? 
 
Min teori är ju att älgtjuren träffat på min ko från fisket i Håknäsbacken, 
haft kul med den och lyckats få mitt drag överfört till sin hals vid 
parningsleken??? 
 
Det måste ju ha gått till så, för draget var ju mitt, jag kände ju igen färgen 
och de fyra plåtskruvar jag hade satt fast på dragets mage för att få det 
tyngre. 
 
Sen den dan har jag döpt draget till "Älgdragaren" och jag har dragit en 
hel del öringar på det sen dess. 2,7 kilo som bäst i höst. Men ingen fler 
älg än? 
 
Trot den som vill, men älgtjurar har stora revir, sådeså :-)	  


