NOSTALGI

GÖTE RÖSTH
EN EVIGT UNG JÄGARE!

G

öte Rösth är den absolut fräschaste
84-åring jag någonsin skådat! Han
bor makalöst vackert vid en liten
sjö i lilla Skräddarbo i Viksjöfors utanför
Alfta i Hälsingland. Göte började jaga som
14-åring och har skjutit fler älgar än de
flesta jag känner. Första riktiga älghunden
köpte han tillsammans med skogvaktare
Rune Wiik från Alfta på 50-talet. Det var en
hedehund som köptes av Konrad Norström
från Hede. Det Göte inte kan om hur det är
att jaga in en jämthund är inte värt att veta.
En kall men solig februaridag tar jag
bilen för att åka till Viksjöfors för att få mig
en pratstund med Göte Rösth. Jag har fått
ett tips av en av våra läsare att jag borde
träffa Göte. Han är visst en väldigt erfaren
jägare. Innan min fysiska dejt med Göte
har vi pratats vid ett par gånger i telefonen
för att hitta en passande dag för intervjun.
Varje gång vi talats vid så tänker jag att den
här mannen kan omöjligt vara fyllda 80 år,
jag måste ha läst fel i mejlet som jag fick av
min tipsare.
GÖTE & TINA TAR EMOT
GPS:en visar att jag snart nått mitt mål och
jag ser ett rött, ombonat hus vid vägens
kant. Där måste det vara. Jag svänger in
och parkerar min bil på gården, en ganska
stor gård med flera byggnader och jag gissar att Göte säkerligen har ett eget slakteri
och kylrum i något av husen. Han har ju
verkligen utrymmen för det. Jag ringer
på ringklockan som är märkt med namnet
Rösth och snart öppnas dörren av en man
som jag förstår är Göte. Men han är inte
ensam. Vid mina fötter hoppar och far en
liten jämthundsvalp i all iver om att fånga
min uppmärksamhet. Vem kan motstå en
jämthundsvalp på 13 veckor?
Göte välkomnar mig in och skäller lite
vänligt på valpen som han kallar för Tina,
att hon inte ska bita mig. Jag borde ju vid
det här laget låta bli att klappa Tina när hon
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nu ska lugna sig och gå på sin plats, men
det är ju så svårt att inte klappa en liten, busig valp. Göte går före mig in och jag slås
av hans smärta kropp och kan inte låta bli
att fundera över det här med hans ålder.
– Ursäkta Göte, säger jag samtidigt som
jag slår mig ner i hans kontorsstol, jag måste få fråga. Har du fyllt 80?
Göte ler lite finurligt och svarar mig glatt;
– Jaha då, för fyra år sedan! En av mina
bekanta tyckte att jag var lite tokig nu när
jag tog mig en valp. Men jag har räknat ut
att en hund blir någonstans mellan 10 till
12 år och då är jag ju runt 95 år. Då kan jag
ju börja fundera på att sluta jaga, skrattar
Göte.
Göte är uppvuxen i byn i ett hus bortanför sjön som man ser ifrån hans vardagsrum, som kallas för Mållångstugan.
Han gick i skolan i byggnaden som idag
fungerar som bygdegård i byn.
– Min skolgång var inte särskilt prioriterad. Jag hade inte riktigt tid. Avståndet till
skolan och behovet att hjälpa till hemma på
gården påverkade skolgången. Magistern
var ofta hem till oss och jag minns en gång
när han sa till pappa att han tyckte att jag
borde få gå i realskolan. Då svarade pappa
förvånat;
– Ska jag låta en häst stå bara för att
pojken ska läsa?
GÖTES FÖRSTA JAKTER
Götes pappa jagade inte och var inte alls
intresserad. Det var två morbröder som tog
med sig Göte ut i skogen. Han fick sitt första gevär när han var 14 år, en Husqvarna 6
mm med ett skott.
– Jag fick följa med min morbror ut i
skogen och gå med hans hund i band. Vi
jagade småvilt, mest hare. Ibland fick jag
följa med på sparken och skjuta topptjäder
på vintrarna. Jag vet inte ens om det var
lagligt då, men det var ju så det var, skrattar
Göte.

Text & foto: Katharina Olsson

Lite senare fick Göte sin första älgstudsare, en Remington med ett skott. Den har
lagt ner många älgar berättar Göte.
Göte har jobbat i skogen i hela sitt liv,
först som förman och senare som skogvaktare och då på Korsnäs skog. Det har
varit väldigt lyckosamt att få jaga på 4500
hektar samtidigt som han har fått jaga med
hund på Korsnäs representationsjakter. Han
köper upp alla älgar som skjuts och fördelar
sedan köttet vidare. De mesta hamnar hos
Korsnäs och dess personal. De har 16 älgar
på licensen, det gör att Göte inte skjuter så
många när han jagar själv. Han måste ju
spara några till representationsjakterna som
brukar vara tre till fyra tillfällen per år.
– Ja, skrattar Göte, jag tycker om att jaga
själv. Det brukar vara lite roligt när jag åker
ut själv vid septemberjakten med hundarna
i bilen och älgdragaren på släpet. Då åker
jag förbi där byns andra jaktlag brukar
samlas och de är väl omkring 15-20 jägare
i det laget. Jag brukar skoja med dem lite
och veva ner rutan och fråga om det inte är
någon som vill följa med mig och jaga, alla
damerna får följa med mig, brukar jag säga.
BLEV HUNDFÖRARE
Göte började sin hundkarlskarriär med
en stövarblandning, men köpte sin första
jämthund från Erik Arvidsson, Jämtälgens
kennel.
– Dolly jagade inte så bra egentligen.

Göte, den pigga 84-åringen, är en inspiratör för alla!

Hon hade ett för kort sök och drev älgarna
med skall, förklarar Göte.
Men det var en kompis till Göte som
hade en hanhund som han ville para med
Götes jämttik.
– Men jag sa nej. Man ska inte para på
såna hundar som driver med skall. Men
kompisen var envis och ville para sin hane
med Dolly ändå. Jag sa att jag heller gav
bort tiken till honom så kunde han göra
som han vill. Då svarade han att om det
blev valpar av kullen skulle jag få en.
Det blev en kull och Göte åkte för att titta
på valparna. Det var två tikar och två hanar.
– Jag skulle få gå in och välja valp själv
men jag tänkte mest att jag tar väl den valp
jag får. Han slängde åt mig den friskaste
valpen i kullen. Det var säkert inget han
såg, men jag såg det på en gång. Den hunden fick namnet Kim och blev jaktchampion, ler Göte och lutar sig tillbaka mot
soffans ryggstöd.
Göte har ett gediget CV och det krävs

mycket mer än ett par sidor i en jakttidning
för att få med allt. 1985 blev Göte ordförande i Svenska älghundklubben och han har
varit engagerad i många olika föreningar
genom åren.
– Jag var den första icke jämtlänning som
kom in i styrelsen i Svenska älghundklubben. Det är stort det! myser Göte.
JAKTMINNE
Jag undrar om det är något särskilt jaktminne som satt sig lite extra och som kommer
upp i tankarna när jag ställer frågan?
– Det är ju så jävla många minnen, så jag
kan ju inte sortera dom, skrattar Göte. Men
visst jag minns ju hur det var på 80-talet.
Då hade vi mycket tyskar och österrikare
här som jagade genom Korsnäs. De kom
och köpte säckar från Korsnäs. Ja, jädrar vilka potentater det har varit i de här
skogarna! Det var en hög chef som jobbade
på en stor cementfabrik i Tyskland och som
var kund hos Korsnäs. Han kom hit med sin

fru på jakt och det talades om för mig innan
hans ankomst, att det var otroligt viktigt att
denna herre skulle få skjuta under jakten.
Jakten började med att hunden skenade
men kom tillbaka med en 15-taggare, jag
låg bakom en sten och inväntade att fabrikschefen från Tyskland skulle få ett bra läge.
Älgen kom på ett gångstånd och tysken fick
ett bra skottläge och kunde lägga ner älgen.
Det blev ju så klart succé och uppståndelse.
Dagen därpå var vi ute och jagade igen och
jag hämtade fabrikschefens fru. Hon var
jävligt bra på att smyga och det märktes att
det var en bra jägare. Det blev upptag på en
ko med två kalvar. Hon smög sig på ståndet
och kunde skjuta båda kalvarna. En riktigt
snygg dubblé. Men min chef var inte riktigt
lika imponerad. Det var mer viktigt att
fabrikschefen fick skjuta än dennes fru. Han
hotade mig med sparken om jag hämtade
frun en gång till, skrattar Göte.
Under vårt samtal slås jag gång på gång
av Götes pigga sätt. Jag önskar att jag får
31

bli lika pigg och fräsch som honom när jag
är över 80 år!
–Det händer ju att jag överskattar mig
själv ibland. Jag drar ju fortfarande fram
älgarna själv. Men jag tänker mig för innan
jag skjuter. Jag skjuter ju inte längre var
som helst utan jag vill gärna att det ska gå
smidigt att dra fram älgen där den faller, ler
Göte.
Han går ut i hallen och förbereder lilla
valpen Tina för en liten rastning. Hon är
ivrig och vill ju så klart ut på en gång, helst
utan koppel.
– Jag har en kompis som burkar jaga
med mig ibland. Han är mycket yngre än
jag. Jag brukar häckla honom lite genom
att ringa FaceTime när det kommer en stor
älgko förbi som jag låter gå. Han blir ju
tokigt och tycker att jag ska skjuta, men jag
brukar säga till honom att stora kor ska vi
spara. Då tappar han både humör och tålamod och skriker ”Skjut då för fan, du kan
ju vara dö imorgon”! skrattar Göte.
Innan jag går vänder sig Göte mot mig
och säger;
– Min förebild och gode vän Rune Wiik
brukade alltid säga; ”kom ihåg att skottet är
ett tragiskt slut på en lyckad jakt”.
Tänkvärt.
Ett par dagar efter min intervju med Göte
blir jag uppringd av Sölve Jonsson från
Frästa i Arbrå, Hälsingland. Han berättar
att han var nyss hemkommen ifrån Göte
och att det hade pratat om mitt besök. Han
undrade om jag var klar med artikeln? Ja,
svarade jag lite fundersamt, egentligen är
jag det.
– Det finns ju så många bra jakthistorier
när det gäller Göte så man skulle kunna
sitta en hel dag och bara lyssna på allt han
varit med om, säger Sölve.
Jag håller med Sölve varpå han fortsätter;
-Ta bara den gången när vi var ett gäng
som skulle jaga med Göte och Stellan
Andersson var också med. Vi låg över i
Mållångstuga och Stellan skulle göra ett
jaktreportage om älgjakt och älghundar.
Vi vaknade upp på morgonen och gjorde
oss redo för jakt. Ganska snart fick hunden
Kvick upptag och skällde så det ekade i
skogen. Vi tittade på varandra och gjorde
oss redo för att gå emot ståndet och skjuta
älgen. Hela gänget var upp över öronen
ivriga att få komma iväg mot hunden för att
se vilken älg han hade ställt. Men Göte var
lugn i vanlig ordning. Han tog upp rygg32

Göte tillsammans med valpen Tina.

säcken och hängde den över axeln och sa;
-Jaha, nu kan vi ta oss ner till Vera i
Mållångstuga och äta köttsoppa.
-Vi snurrade runt och undrade vad han
menade med det? Vi var ju på väg för att
skjuta älgen som Kvick hade ställt. Men
Göte menade vad han sa, så det var bara för
oss att bege oss hem till Vera och köttsoppan. Vi satt som på nålar och kunde inte ha
ätit upp soppan snabbare för att få komma
iväg igen, men Göte satt i godan ro och
hade inte alls bråttom. Så till slut reser sig
Göte och säger;
-Ja, men då så. Då kan vi ju ta och skjuta
älgen då.
Vi skyndade oss till skogen, och när vi
kom närmare hörde vi hur Kvick fortfaran-

de jobbade med älgen. Vi kunde avsluta
jaktdagen med att äntligen fälla älgen. Göte
var sitt vanliga lugna jag, medan vi andra
var överlyckliga att äntligen få komma till
skott! ■

INFO!
Göte Rösth
Ålder: 84 år.
Bor: I lilla Skräddarbo, Viksjöfors.
Första geväret: Sitt första gevär fick han när
han var 14 år, en Husqvarna 6 mm.
Hund: Valpen Tina.
Götes första hund: En stövarblandning.
Förtroendeuppdrag: Göte har varit ordförande i Svenska älghundklubben.

