
Vi minns! 
Jeg Mårtenkullens Birk har slutat sina dagar. Han blev 14 år och 9 

månader. 
 
På försommaren 1997 hämtades han från norra Bohuslän hos uppfödaren Rune Carlsson och kom 
upp till norra Jämtland, närmare bestämt till Föllinge. Första året var han för ung för att jaga men på 
hösten -98 fick han hardoft i näsan och sedan visste han precis vad han skulle göra.   
 
Utställningarna klarades av och han blev både svensk och norsk utställningschampion. Men det var 
inte därför han hade inköpts – det var för jakten. Redan tidigt visade han sina talanger och bra drev 
och höga poäng gav honom ganska snabbt både svenskt och norskt jaktprovschampionat. 
 
Birk gjorde 37 provdagar och han drev full tid på 21 av dem. Anmärkningsvärt är att han på 16 av 
dessa fulltidsdagar hade egenskapspoäng som var 60 eller högre. Visst har han misslyckats vid ett 
och annat tillfälle men de 5 gånger han fått 0 i Ekl har han 4 gånger drivit haren fulltid ena dagen och 
då haft egenskapspoäng som i genomsnitt legat på 64. 
 
Birk var med på Luzernerlandskamp mot Norge 2001 och blev bästa hund med ett så pass bra resultat 
att det var det 4:e bästa stövarresultatet, alla raser, i Norge det året. 
 
Han har vid två tillfällen blivit Jämtland/Härjedalens bästa stövare och har således två gånger 
kvalificerat sig till DM, där han blivit 3:a och 5:a. 
 
2006 blev Birk uttagen att representera distriktet på Stövar-SM. Vägen dit var spikrak med 5 
fulltidsdrev och en tredjepris men när den stora dagen kom hamnade han på en ruta där det inte fanns 
ett enda harspår. Dag två visade han i alla fall vad en Luzerner kan göra – ett drev som var 120 
minuter och med SM:ets högsta poäng. Han slutade på en 6:e plats. 
 
Birk har mest anlitats som avelshund i Norge och har av norska Luzernerringen blivit utsedd till bästa 
avelshund både 2005 och 2006.  
 
Nu vilar han, enligt löfte, på den plats där sista haren föll. 
 
Tacksamma men nu i stor sorg.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Gullan och Lars 

Eliasson, Föllinge 
 


