
Rune Carlén 90-åringen som klev ut genom 
fönstret och fortfarande jagar älg!
Rune är en mycket erfaren och kunnig jägare. Han har varit verksam 
som jägare sedan 1947! Det rekordet kan få slå.
Redan 1948 sköt Rune sin första älg. Det var en tjur som Rune fällde öster om 
Mörkåstjärn nedanför Rödkullsvallen. Efter det har ett stort antal älgar fallit för 
skott från Runes gevär. 
Hundar har ofta varit sällskap under jakten och Rune har framförallt haft hund-
förare som huvuduppgift. Rune har varit jaktledare i så många år så det känns 
oöverskådligt.

Även jakt på annan ort
Älgjakt har det inte bara varit hemma i Grängsjö utan även Septemberjakt i 
Medelpad. Varför Septemberjakt – jo, oktoberjakten hemma i Grängsjöskogen 
kan man ju inte missa.
Under senare del av 40-talet och 50-talet var älgjakt endast tillåten i fyra dagar 

och därför var det ju mycket viktigt att spåra och 
skjuta under dessa dagar. För sedan var det att 
vänta till nästa år.

Guldstjärnor
Som nestor och föredöme för de yngre i bygden 
har många kommit ut i skogen och fått uppleva 
både spänning och ibland slitsamma jaktdagar 
tillsammans med Rune. Många guldstjärnor borde 
ha delats ut till Rune för hans goda föredöme i 
skogen.

Knappnålshuvuden
Som man kan se på bilden till höger, har Rune för 
varje älg som han skjutit, slagit in ett knappnåls-
huvud i sin gamla gevärskolv . Räkna om ni kan!
Även under den här hösten har Rune trots sin ålder 
varit aktiv som både hundförare och passkytt.
Förutom älgar har det under årens lopp även varit 
jakt på hare och räv. 
Runes yrkesbana har varit maskinist och chaufför 
på Andersson & Petterssons Åkeri i Gnarp.

Kondition
Han har tränat sin kondition i 40 år med att vandra 
i skog och mark. Har han haft sällskap så har han 
ofta fått stanna och invänta sina följeslagare som 
inte orkat med hans takt.
Vi samtalet med Rune upplever skribenten att det 
finns stoff till en hel bok om jaktillfälligheter – 
men det får vi spara till en annan gång. 

Nummer 9, november 2019

Vad vi gjort
• Den 6 oktober hade vi uthyrt
• När bladet kommer ut har vi haft Ströms Bruksorkester här. 
     Reportage kommer i nästa nummer av Grängsjöbladet.
• Onsdagsträffarna genomförs.
• Nu grävs det för fiber och avlopp runt Grängsjö och Bymogarna.

Carin Walldin och Urban Norlin står för innehåll och utdelning till prenumeranter.

Har du förslag på artiklar eller om du själv skriver så hör av dig till: 
Urban Norlin 070-558 18 50 

Louise Jacky på vårt 
kapell den 2 oktober.
Louise gav oss inblick i det liv 
han levt på gränsen mellan 
Tyskland och Franrike under sin 
uppväxt. 
Morfar betydde mycket och lärde honom 
om livets vedermödor och naturligtvis 
glädjeämnen. 
Louise har nu sitt paradis på Orrsjön – 
där behöver man inte alltid jobba utan 
kan bara vara….
Tack till Louise. Och vi hälsar Louise 
välkommen som medlem i byalaget!

Vad händer framöver
• Onsdagsträffarna pågår varje onsdag
• Onsdagsträffen den 20 november berättar Carin om sin tid i USA
• Förbered för julaktion och Lucia den 13 eller 14 december. 
     Paket, handarbeten, matpåsar och gåvor till lotterier mottas tacksamt!
• I nästa blad: mera information om aktiviteter före, under och efter jul. 
•  Nästa månadsmöte går av stapeln den 3 december – välkomna!

Byalaget har fått 
en gåva av Ove Wallberg – 
Sven Erik Nordins bok 
Och cancern bara 
försvann.
Tack Ove!

Nu är det dags att gå mä kokning till Gränsfors.
Saga och Idun har fått en lillasyster. 

Grattis till familjen Stoor von Wachenfeldt!

Två medlemmar i Byalaget har avlidit.
Vi beklagar Gunnar Erikssons och Olle 
Belins bortgång och önskar dem Vila i frid.



Rune Carlén 90-åringen som klev ut genom 
fönstret och fortfarande jagar älg!
Rune är en mycket erfaren och kunnig jägare. Han har varit verksam 
som jägare sedan 1947! Det rekordet kan få slå.
Redan 1948 sköt Rune sin första älg. Det var en tjur som Rune fällde öster om 
Mörkåstjärn nedanför Rödkullsvallen. Efter det har ett stort antal älgar fallit för 
skott från Runes gevär. 
Hundar har ofta varit sällskap under jakten och Rune har framförallt haft hund-
förare som huvuduppgift. Rune har varit jaktledare i så många år så det känns 
oöverskådligt.

Även jakt på annan ort
Älgjakt har det inte bara varit hemma i Grängsjö utan även Septemberjakt i 
Medelpad. Varför Septemberjakt – jo, oktoberjakten hemma i Grängsjöskogen 
kan man ju inte missa.
Under senare del av 40-talet och 50-talet var älgjakt endast tillåten i fyra dagar 

och därför var det ju mycket viktigt att spåra och 
skjuta under dessa dagar. För sedan var det att 
vänta till nästa år.

Guldstjärnor
Som nestor och föredöme för de yngre i bygden 
har många kommit ut i skogen och fått uppleva 
både spänning och ibland slitsamma jaktdagar 
tillsammans med Rune. Många guldstjärnor borde 
ha delats ut till Rune för hans goda föredöme i 
skogen.

Knappnålshuvuden
Som man kan se på bilden till höger, har Rune för 
varje älg som han skjutit, slagit in ett knappnåls-
huvud i sin gamla gevärskolv . Räkna om ni kan!
Även under den här hösten har Rune trots sin ålder 
varit aktiv som både hundförare och passkytt.
Förutom älgar har det under årens lopp även varit 
jakt på hare och räv. 
Runes yrkesbana har varit maskinist och chaufför 
på Andersson & Petterssons Åkeri i Gnarp.

Kondition
Han har tränat sin kondition i 40 år med att vandra 
i skog och mark. Har han haft sällskap så har han 
ofta fått stanna och invänta sina följeslagare som 
inte orkat med hans takt.
Vi samtalet med Rune upplever skribenten att det 
finns stoff till en hel bok om jaktillfälligheter – 
men det får vi spara till en annan gång. 

Nummer 9, november 2019

Vad vi gjort
• Den 6 oktober hade vi uthyrt
• När bladet kommer ut har vi haft Ströms Bruksorkester här. 
     Reportage kommer i nästa nummer av Grängsjöbladet.
• Onsdagsträffarna genomförs.
• Nu grävs det för fiber och avlopp runt Grängsjö och Bymogarna.

Carin Walldin och Urban Norlin står för innehåll och utdelning till prenumeranter.

Har du förslag på artiklar eller om du själv skriver så hör av dig till: 
Urban Norlin 070-558 18 50 

Louise Jacky på vårt 
kapell den 2 oktober.
Louise gav oss inblick i det liv 
han levt på gränsen mellan 
Tyskland och Franrike under sin 
uppväxt. 
Morfar betydde mycket och lärde honom 
om livets vedermödor och naturligtvis 
glädjeämnen. 
Louise har nu sitt paradis på Orrsjön – 
där behöver man inte alltid jobba utan 
kan bara vara….
Tack till Louise. Och vi hälsar Louise 
välkommen som medlem i byalaget!

Vad händer framöver
• Onsdagsträffarna pågår varje onsdag
• Onsdagsträffen den 20 november berättar Carin om sin tid i USA
• Förbered för julaktion och Lucia den 13 eller 14 december. 
     Paket, handarbeten, matpåsar och gåvor till lotterier mottas tacksamt!
• I nästa blad: mera information om aktiviteter före, under och efter jul. 
•  Nästa månadsmöte går av stapeln den 3 december – välkomna!

Byalaget har fått 
en gåva av Ove Wallberg – 
Sven Erik Nordins bok 
Och cancern bara 
försvann.
Tack Ove!

Nu är det dags att gå mä kokning till Gränsfors.
Saga och Idun har fått en lillasyster. 

Grattis till familjen Stoor von Wachenfeldt!

Två medlemmar i Byalaget har avlidit.
Vi beklagar Gunnar Erikssons och Olle 
Belins bortgång och önskar dem Vila i frid.


