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ÄLGJAKT I HÖGALUND
I början av 1940-talet var det klent med älgbeståndet i Bringetofta
socken. Det var därför ganska vanligt att älgjägarna blev utan byte
under älgjakten. Man jagade då under tre dagar med början andra
måndagen i oktober. Alla årskalvar var fridlysta, men samtliga vuxna
djur fick fällas.
Jag var i 10-årsåldern och kommer ihåg, hur vi från skolans fönster i
klassrummet kunde se när älgjägarna i Hylte som en mindre
skyttepluton drog iväg ut i markerna. Gustav Berg från Högalund var
från början med i jaktlaget. Några av Hylteborna tyckte det var roligt
att skoja med Gustav och sa till honom att sitta kvar på passet tills de
hämtade honom, men han förstod att de drev med honom när mörkret
föll och ingen kom. Han blev så förargad och tänkte, att jag stannar
hemma och jagar själv på mitt eget 29 ha stora Högalund.
En morgon smög Gustav ut längs ”Bränntorvsmossen” i östra delen av
torpet. Han hade ett remingtongevär kaliber 12,7 som från början hade
rätt lång pipa. För att vapnet skulle bli lite lättare hade man sågat av
en bit på pipan, kanske på bekostnad av sämre pression. Gustav var inte
lång till växten, men vägde 115 kg och led av astma, så han brukade
flåsa betydligt när han skulle förflytta sig. Trots detta kunde han på
ganska nära håll smyga sig på en älgko med två kalvar som gick och
betade i småskogen vid södra mosskanten. Han tog stöd vid en gran och
avlossade ett skott mot kon som föll direkt efter en träff i ryggen. Då
fick han ytterligare se en älg. Först såg han öronen och sedan att det
var en tjur. Han laddade om och sköt även på tjuren som efter skottet
försvann och kalvarna följde efter.
Eftersom jaktmarkerna inte var så stora tänkte Gustav gå runt och
spåra för att se om älgen gått över gränsen till någon av grann-

markerna. Han gick hem till Högalund och följde sedan gränsen mot
Hylte och söderut mot Hägnen och Ros. När han kom dit där Högalund
gränsar mot Ros ligger den större torvmossen med breda diken efter
många års torvbrytning. Älgtjuren som var skadad efter skottet hade
stannat innanför det bredaste diket kvar på Högalund cirka 60 – 70
meter från gränsen till Ros. Gustav sköt där flera skott med påföljd
att även älgtjuren föll.
Därefter skyndade Gustav ner till Ros där man höll på att köra in
havren som var torr. - ”Erik, du måste hjälpa mig”, sa Gustav, för jag
har skjutit en massa älgar därhemma. Far avbröt omedelbart arbetet
med säden och hämtade slaktkniven som alltid låg slipad på sin
bestämda plats. Det tog mest hela dagen i anspråk att slakta och köra
ut älgarna till Ros. Flera år efteråt kunde man se hur de grävt ner
hjulen på vagnen i mossen för att underlätta lastningen.
När Gustav sedan räknade på ammunitionen hade han skjutit nio
skott, men vid kontroll av älgarna hittade man bara ett skott i varje
älg. Första skottet på tjuren satt i översta lungspetsen och det var
verkan av det skottet som gjorde att älgtjuren föll. De sju sista
skotten gick troligen över älgen, kanske beroende av grovt korn
och den avsågade pipan på geväret. Detta hände ju under andra
världskriget och man fick bara behålla en fjärdedel av varje älg, resten
skulle säljas för att bidraga till livsmedelsförsörjningen i landet.
Gustav behöll två fjärdedelar, således en halv älg. Till Ros kom Gustav
sedan in med ett jättestort köttstycke som tack för hjälpen. Resten
saltade han ner, så han hade säkert gott om mat hela vintern.
”Något som jag minns” av Sture i Ros

HEMSIDAN
Har vi missat nåt? Har du ett förslag på något som händer i vår bygd
som du tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet? Något som vi kan
flagga för på vår hemsida som kanske sätter oss lite extra på kartan?
Har du en idé till en artikel om Bringetoftabygden?
Kontakta gärna Britt på tfn 0382-531 57 britt.nielsen@bringetofta.se
eller Ann-Margret på tfn 0382-530 75 floengard@bringetofta.se

PRESENTATION AV STYRELSEN
Denna gång är det Marie-Louise och Helen som presenteras lite närmare.
Namn: Marie-Louise Josefsson
Bor: Hjälmseryd
Yrke: Avtalspensionär
Styrelsen: Suppleant
Intressen: Resor, min trädgård,

Namn: Helen Evertsson
Bor: Forsa
Yrke: Förskollärare i Nässjö
Styrelsen: Suppleant
Intressen: Umgås med goda vänner och

handarbete, läsa böcker

med min familj, se på film, läsa, min hund,
sjunga

Jag gillar: Gå i naturen och plocka bär och
Bästa film/bok: Priset man betalar av

Jag gillar: Allt som gör livet glatt
Bästa film/bok: Änglagård, Braveheart,

Lionel Shriver

Nora Roberts böcker

Jag äter helst: Husmanskost
Bott antal år i bygden: 30 år
Vad saknas i Bringetoftabygden:

Jag äter helst: Kycklingrätter och Thaimat
Bott antal år i bygden: 23 år
Vad saknas i Bringetoftabygden:

För egen del kan jag inte komma på något

Bussförbindelse mellan Sävsjö-Bringetofta och
mellan Nässjö-Bringetofta

svamp

Det bästa med Bringetoftabygden:
Naturen, närheten till stan.

Det bästa med Bringetoftabygden:
Gemenskapen med goda grannar,
”pärlan” Forsabadet, fin natur och härliga
promenadvägar

OKTOBERFEST
Vår årliga oktoberfest med mat och musik sker i år den 8 oktober.
Inbjudan kommer till er brevlåda under september månad. Vi hälsar
alla hjärtligt välkomna.

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 11 november kl 19:00 hälsar vi alla bygdens invånare
välkomna till en trevlig kväll i Tunasalen. Samhällsföreningen kommer
att ge de nyfödda i bygden en grötskål och utse årets Bringetoftare.
Föreningen firar 30 år och en resumé om vad som hänt under denna tid
kommer att presenteras. Kvällen ger även utrymme för fika och
samkväm.

JULKALAS
När vi hängt upp adventsstjärnan och julen börjar nalkas är det
återigen dags för julkalas i Bringetofta. Lördagen den 3 december
dukar vi upp vårt julbord och bjuder på musikunderhållning i Tunasalen.
Mer information om kvällen kommer i din låda.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Knattegympa
Alla gympasugna barn hälsas välkomna till en ny termin med
knattegympa i Tunasalen! Vi börjar fredagen den 16 september
kl. 16:45 - 17:30. Inför terminen efterlyses fler ledare med nya, roliga
idéer. Kan du tänka dig att hålla i gympan vid ett par tillfällen?
Kontakta Julia på tfn 0382-531 75
Innebandy
Fredagspassen med innebandy och eftersnack i bastun fortsätter
under hösten. Är du spelsugen är du välkommen till Tunasalen fredagar
kl. 17:30! Vid frågor kontakta Magnus på tfn 0382-530 63

MOBERGSKA FONDEN
Bringetoftaungdomar som studerar vid gymnasie- eller högskola kan
söka stipendiet från Mobergska fonden. Stipendiet söks hos barn
och utbildningsnämnden i Nässjö kommun tfn 0380-51 80 00 (växel)
eller www.nassjo.se/stipendier, sista ansökningsdag 15 september.

MEDLEMSAVGIFT
Om du inte betalat medlemsavgiften i samhällsföreningen för i år (20
kr/hushåll) kan du kontakta Anders Sjödahl under marknadsdagen eller
på tfn 530 80

ÅRETS BRINGETOFTARE
Du har väl inte glömt att lämna in förslag på Årets Bringetoftare?
Du kan lämna in förslaget på Bringetofta marknad eller via hemsidan
www.bringetofta.se

BRINGETOFTA MARKNAD
I år äger marknaden rum lördagen den 27 augusti kl 13:00-16:00.
Vi hoppas på fint väder och stor publiktillströmning.
Marknaden inleds med agilityuppvisning bakom skolbyggnaden kl. 12:30.
Vi önskar att knallar från bygden vill sälja det ni tillverkat eller odlat.
Boka ett marknadsstånd – ring:
Gunn Crona Hjärtquist 070-346 80 97

Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening!

