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Åren 1902 - 1903 bodde min mamma hos sin
morbror och moster Anders och Brita Kristina
Boström på Remma vid Skälsjön. Mamma var
född på ett båtsmanstorp på Bodaskogen, mel-
lan Boda och Järkvissle, där hennes föräldrar
och syskon fortfarande bodde. Mammas pappa
Petter Zellin, f.1866, beslöt att en vinterdag åka
skidor för att träffa sin dotter. Han bestämde
sig för att skida över Svartåsen och Skäl-
dammen, som var den närmaste vägen. På
Svartåsen kom han på ett hundspår som hade
riktning mot Skäldammen. När han följt spå-
ret en stund, delade det upp sig och blev till sju
spår. Petter Zellin var bekant med det mesta
som rörde sig i skogen och han förstod att han
åkte i spåren efter en vargflock. En vargflock
som spred sig för jakt. Petter ville inte vända
utan avvek från vargspåren och ökade takten
så mycket han orkade. Till sitt försvar hade han
endast en slidkniv. Petter kom välbehållen till
Remma. På kvällen släppte Boströms ut sin grå-
hund, som var van att vistas ute på nätterna.
När man steg upp på morgonen fanns det bara
några hårtussar kvar av gråhunden. Gårdvaren
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hade under natten blivit vargarnas byte. Som
en kuriositet kan nämnas att på tvättlinan hade
hängt ett förkläde. Även detta hade vargarna
kalasat upp.

Men historien upprepar sig. Vargen i våra trak-
ter hade varit borta i nästan hundra år. Strax
före sekelskiftet 1900/2000 kom det en rap-
port om att man sett vargspår i Långliden och
vid Återvänningsläningen vid Skälsjön. Tillsam-
mans med Mitt Nytt och vargspåraren Rune
Wiklund följde vi ett vargspår, som bland an-
nat rörde sig kring Remma, där vargen hade
kalasat på ett rådjur. Jag tänkte inte då på sam-
bandet med min morfar och min mamma
hundra år tidigare. Om vargen hade färdats di-
rekt från Långliden till Skälsjön via Svartåsen
hade den gått ungefär samma stråk, som min
morfar Petter Zellin skidade. Det finns ju nå-
got, som jägarna kallar viltstråk och viltväxlar.
Rune Wiklund var min kurskamrat vid Skogs-
institutet i Bispgården, vilket förklarar min när-
varo under spårningen. Reportaget visades se-
nare i Mitt Nytt.  /Sven Söderqvist
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