
Uggledrama i ”Kâlla-Haukene- Stu’an”- med lyckligt slut. 
Anette Åkesson f.d. Petersson var i veckan ute på promenad i Öjamålaskogarna med sina barn. Här de kom till  
Kâlla-Haukene- Stu’an var dottern Moa väldigt intresserad av ”den lilla söta stugan” som låg vid vägen. Hon 
ställde sig vid fönstren och tittade in- nyfiken på hur det såg ut inomhus i ett sådant hus. Då upptäckte hon och 
Anette att det flaxade runt en uggla inne i huset. Den hade kommit in via skorstenen. Larmet gick i Öjamåla! 
Sture Hansson ryckte ut med en nyckel som passade till huset. Nedan några bilder som beskriver händelsen. 

 
Sture ”stövlar på” med bestämda steg mot den nyrenoverade stugan- nymålad med nytt papptak. 
 

 
Sture hittar ugglan som försöker gömma sig bakom en kommod i köket.  
Han använder en jacka, som hängde på en stol, som han försöker slänga över ugglan.   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ugglan rymmer och försöker gömma sig bakom en kista i andra hörnet. … men där fångas den. 
 

 
Infångad och passiviserad! Av ansiktsuttrycket att döma är den både förnärmad och irriterad!  
Ögonen tycks glöda av ilska då den inte än insett att Sture vill den väl och har räddat dess liv! 
När den släpptes flög den med kraftfulla och bestämda vingslag norrut in i skogen- den verkar ha klarat sig utan 
men efter några dagar i stugan. Efter sig lämnade den duktigt med träck samt oreda då den vält ned allt löst i 
fönsterkarmar och på borden i sitt desperata letande efter en väg ut. 
Vi tror att den nu återhämtat sig efter detta äventyr och sitter lycklig på en gren någonstans i Öjamålaskogen. 
Då Ugglan är ett klokt djur har den till fullo förstått hur illa ute den var och vilken tur den hade att Moa fick syn 
på den- och lyckan av att Sture bor granne med den. 
 
Vi tror att det var en Kattuggla. Länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattuggla 
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