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  Förord 

I motsats till de förord man läser i de flesta andra böcker är detta ett äkta för-ord i den me-
ningen att den skrivs före själva boken. Dels behöver jag själv en sorts färdplan eller avsikts-
förklaring innan jag börjar skriva och den gode läsaren behöver varnas för att inte ta precis 
allt av det skrivna på alltför stort allvar. Avsikten med boken är inte att vara en lärobok eller 
kunskapskälla, utan en beskrivning av mina personliga tankar om jakt, hundar och skytte och 
hur de har uppstått. Någon kommer i alla fall att plocka ett eller flera flarn av kunskap ur den, 
både om det ena och det andra. Jag har en vana, eller ovana, hur man nu vill se på det, att 
jag i text ibland gärna slirar iväg en bit från ”sanningen” på ett förhoppningsvis humoristiskt 
sätt. Det är en av tankarna bakom den här boken - att roa. Jag är inte säker på att alla mina 
”sanningar” nödvändigtvis skulle överensstämma med andra människors sanningar, det är 
heller inte är avsikten. Någon klok människa i det förflutna har sagt att sanningen är en tolk-
ning av fakta, fakta som kan vara verkliga eller inbillade. Varje människa kan därför ha sin 
egen sanning, eller sin egen lögn som hon tror att är en sanning. Och många talar som be-
kant mera sanning än de egentligen vet. Den gode läsaren får döma själv. 

Bokens namn BLANDFÄRS antyder att den består av en blandning av små bitar av gammalt 
och nytt, enligt ett i livsmedelsbranschen sedan några år tillbaka väletablerat affärskoncept. 
Det gamla består mest av sådana tankar som jag serverat tidigare i mindre portioner, framför 
allt på internets diskussionsforum och före internet på lokaltidningarnas insändarsidor. Det 
nya kan vara gamla tankar som jag inte fört fram i ljuset tidigare, men det kan också vara helt 
nya tankar som uppstod under själva skrivandet av boken.  

Språk, särskilt ålderdomligt språk, juridiskt språk och högtidligt språk kan roa mig mycket. Till 
exempel den till synes diminutiva ordkombinationen ”dock icke” kan för mig frammana en bild 
av en synnerligen formell och självgod, men för övrigt bara skrattretande tjänsteman eller 
politiker i färd med att i möjligaste mån begränsa ytterligare en medborgares, eller en grupp 
av medborgares, tanke- eller handlingsfrihet.  Detta sagt som en förklaring till att jag troligtvis 
nu och då kommer för mitt höga nöjes skull att sticka in ord och fraser som härrör från en 
svunnen tid. Läsaren kanske tycker att jag bitvis är gammalmodig i texten. Må så vara, men 
man skall ju ha roligt medan man arbetar, eller hur?  

En förklaring till att den gode läsaren kanske kommer att uppleva mig som gnällig och över-
kritisk har att göra med mitt yrke. Jag är sjöman, började segla i maskin som finnig tonåring. 
Efter att ha förvärvat den nödvändiga praktiken utbildade jag mig till maskinbefäl och har där-
efter de senaste 40 åren seglat i olika befälsbefattningar på ett 40 - 50 tal handelsfartyg på 
världens alla hav och till alla kontinenter utom Antarktis. Ett maskinbefäls viktigaste uppgift är 
faktiskt felsökning, problemanalys och problemlösning vilket är nödvändigt då framför allt mo-
derna fartyg är ett fullständigt inferno av teknik. Om tekniken  negligerades en tid skulle den 
skapa farliga situationer för både fartyg, last (som kan bestå av passagerare) och besättning. 
Det går inte obemärkt förbi att i 40 års tid ha varit misstänksam mot och småkritisk till allt om-
kring sig och det kommer nog att visa sig i den här boken - hoppas jag! Om resultatet blir sa-
tir, komik eller bara patetiskt, det får den gode läsaren själv avgöra. 

Det som har med våra hundars och jägarens bytesdjurs välfärd att göra lovar jag dock att 
efter bästa förmåga behandla på ett sådant sätt att det inte kan missförstås. Djuren skall inte 
behöva lida bara för att min skrivarlust ibland löper amok. Skulle någon mänsklig varelse  



känna sig förorättad av mina skriverier så kan han eller hon alltid kontakta mig och framföra 
sina kondoleanser över min sviktande intelligens och mitt bristande förnuft. Det kan inte dju-
ren.  

Boken kommer också att innehålla massor av foton tagna av min livskamrat Maud som med 
åren utvecklats till en lysande hund- och naturfotograf och bildbehandlare. Själv kommer jag 
att sticka in en del av mina egna favoritbilder på hundar och några illustrativa foton av vapen 
och skytte. Några läsare kommer att känna igen sina egna hundar, någon annan kanske sitt 
vapen. Vi får se vad det blir, något skall det bli för alla i den med hund jagande familjen. Och 
där kanske vi har en färdplan: Att roa och att resonera, kritisera, analysera och drömma om 
jakt, hundar och skytte.  

Författare brukar också tacka personer som på något sätt bidragit till att göra en bok möjlig. 
Skall jag nämna någon vid namn här i förordet så är det naturligtvis min livskamrat Maud och 
alla våra hundar: Birdie, Springer, Foxy, Briz, Miss Sophie, Stila, Sunnie och Lärka. Dessu-
tom salig Hundskolan i Sollefteå med personal i ämnet hund och Janne som fungerat som 
bollplank i vapen- och jaktfrågor. Många av de andra personer runt hela världen som bidragit, 
medvetet eller omedvetet, kommer att hyllas inne i boken.  

                                             Ursäkta att jag jagar? 

Varje anständig skandinavisk bok om jakt innehåller ett avsnitt som handlar om varför man 
jagar, vilka ursäkter man har för det. I den politiskt korrekta världen är jakten ofta starkt ifrå-
gasatt och mera än någon annan grupp, möjligtvis kan vi här dra paralleller med motorspor-
ten, måste vi försvara våra intressen. Eller måste vi? 

Såvitt jag kan förstå av naturvetenskapen och biologin skulle endast mycket lite eller inget liv 
alls finnas på jorden utan jakten. Det jagas precis hela tiden, precis överallt, ibland lugnt och 
eftertänksamt och ibland i febril hysteri för att överleva och detta sker helt utan någon som 
helst hänsyn till om det är politiskt korrekt eller inte. Jakten är själva förutsättningen för liv 
såsom vi känner till den här på jorden. Jakten pågår inne i oss, i våra celler, i vårt blodom-
lopp, i våra lungor och tarmar, på vår hud, i vårt hår och i vår näsa, ögon och öron, i blomkru-
kan i fönstret och i vår madrass. Den bedrivs av två skäl; att fånga och döda angripare innan 
de ställer till med skada och/eller för att skaffa föda och energi. Den vita blodkroppen, eller 
makrofagen eller vilken som helst annan försvarsmekanism som vår kropp är försedd med 
slukar allt fientligt liv och stoff den hittar och utan att vara cellbiolog kan jag tro att den också 
utnyttjar energin i den fiende den har förgjort och slukat. Om inte denna intensiva jakt på 
mikronivå skulle pågå dygnet runt så lär vi inte leva i många timmar till. Motsatsen sker 
också hela tiden, folk och djur dör varje sekund i stora massor runt jorden då deras inbyggda 
skyddsjägare har blivit besegrade av en starkare fientlig jägare. Du min gode läsare och 
även jag kanske dör så, det vet vi inte just nu. 

Utanför oss jagas det hej-vilt både på mikro- och makronivå. Ingen levande varelse på jorden 
kan undgå att antigen jaga eller att jagas av andra levande varelser. Det kan finnas enstaka 
undantag, som anaeroba bakterier som lever mycket långt inne i djupa grottor och hämtar sin 
energi ur svavelföreningar som sipprar ut ur berget. Det kan vara sannolikt att de är de enda 
levande varelserna som kan leva i denna extrema miljö och på så vis slipper att bli jagade. 
Men då finns ju risken att de förökar sig så mycket att de börjar konkurrera med varandra, att 
jaga och döda varandra av det skälet. 

Jakten är alltså själva förutsättningen för liv och alla levande varelser på jorden både jagar 



och jagas. Att förneka jakten är som att förneka livet i sig. I ett demokratiskt människosam-
hälle med yttrandefrihet får även de som Gud glömde då förnuftet delades ut att uttala sig. 
Om de har åsikten att av alla miljoner livsformer som finns på jorden är det enbart människan 
som inte får ägna sig åt att hålla jorden vid liv, d.v.s. att jaga och bli jagad, så är det dem för-
unnat i ett demokratiskt samhälle. Men kom inte och säg att jag för den skull skall be om ur-
säkt för att jag jagar! Det vore som att få mig att förneka verkligheten, att gå tillbaka till den 
mörka medeltiden då Galileo Galilei fick välja att antigen förneka sin upptäckt att jorden snur-
rar kring solen eller att avrättas. ”Och ändå rör hon sig...”, viskade han efter att ha gjort av-
bön, men i dagens samhälle skall man inte behöva förneka verkligheten och sanningen> 
eller? 

Vilka är då jägare? Enligt Nationalencyklopedin är Jakt = varje avsiktlig handling med syfte 

att fånga eller döda vilda djur. Detta inkluderar även försök till nämnda handlingar och även 
förstörelse av bon och ägg samt tillfångatagandet av djur och fåglar för märkning. Enligt 
samma uppslagsverk är följaktligen Jägare = en person som ägnar sig åt jakt. 

Eftersom det här är det officiella sättet att definiera jakt så kommer det att medföra att den 
lilla gulliga tanten som bott i stadens centrum hela sitt liv med en lite kolonilott på en bussre-
sas avstånd från hemmet som enda naturintresse och aldrig ägnat en tanke åt jakt och jä-
gare i någon som helst mening, att bli en jägare som gör ett jaktbrott den dagen hon slår ihjäl 
en fridlyst huggorm på sin kolonilott. 

Definitionen, såsom den är skriven, möjliggör även svarta kvällstidningsrubriker som exem-

pelvis: Pervers jägare (skulle egentligen ha varit ornitolog) strypte småfläckig sumptralla 
till döds under jaktutövning! (skulle varit ringmärkning). Även om den fiktiva rubriken kan 
tyckas konstlad kommer det inte som en överraskning för läsaren när en skandaltörstande 
kvällstidning avsiktligt men omärkligt vinklar ett ord eller en mening för att få allt att låta värre, 
d.v.s. så politiskt inkorrekt som bara är möjligt. ”Häng ut dem och häng ut dem högt! ” är devi-
sen, en spagettiwestern i kvällstidningsformat alltså. Den i saken okunnige representanten 
för den politiska korrektheten av vilka det finns oräkneliga inom maktfullkomligheten, suger i 
sig detta som en myrslok rensar en termitstack med sin långa tunga och minns för framtida 
bruk. Vi jägare som utövar praktisk jakt i olika former och tolkar meningen av orden jakt och 
jägare på ett mindre allmängiltigt sätt får sedan även ta skiten från gärningar som görs av 
personer som aldrig har sett sig som jägare eller anser att de någonsin har jagat eller ens 
tänkt i jaktliga termer. Såhär är det i svenskan, det otydliga språket som är vårt handikapp. I 
många andra språk är man mera precis och tydlig. 

Briz, Foxy & jag.  Vi är ”jägare” i den be-

märkelsen som jägare ser som ”jägare”. 

För oss är den som plockar ägg inte en 

jägare utan något annat - marodör 

kanske?  

 



 

Präglingen till naturen 

Jag föddes i Ålands huvudstad och enda stad Mariehamn men det var en liten bondby några 
kilometer nordväst från staden som blev min egentliga uppväxtort. De flesta i byn var jordbru-
kare utom en familj som, vad jag kan minnas, redan när vi flyttade till byn hade upphört med 
sin lilla lanthandel och där mannen nu var lastbilägare och hustrun körde taxi. Den andra fa-
miljen som inte var jordbrukare var min. Före andra världskriget hade far rest till Tyskland 
och utbildat sig till trädgårdsmästare, hortonom och trädgårdsarkitekt. Efter att ha överlevt 
striderna vid den finska fronten mot Sovjet verkade han nu som grossist i grönsaker samt 
odlade i mindre skala lök, jordgubbar, äpplen och andra arbetskrävande växter, ett arbete 
som jag fick delta i på bekostnad av leken med byns andra barn och som jag därför tidigt 
lärde mig att hata. Dessutom var han direktör i en konservfabrik som jag inte hatade i lika 
hög grad då den var fylld av spännande teknik som jag till en del fick lära mig att hantera re-
dan i mycket unga år, då jag jobbade där på sommarloven från folkskolan. Far var på fritiden 
ivrig småvilt- och pälsjägare som även handlade med skinn och i mån av tid husbehovsfis-
kade. Och som inte detta var nog höll han också på med bikupor ett tag. Det var alltså ound-
vikligt att jag i en tidig ålder blev bekant med allt som myllan, havet och skogen har att ge, 
förmodligen redan innan jag lärde mig att gå ordentligt. 

Så djup blev den tidiga präglingen till naturen att jag direkt efter att ha lärt mig att läsa nästan 
uteslutande läste mera eller mindre vetenskapliga böcker om djur av alla de slag, inklude-
rande Kalle Anka. Mor och far köpte alla djurböcker jag pekade på, även om jag förövrigt 
knappast blev bortskämd med något annat jordiskt och förgängligt.  Än idag kan jag rita upp 
nervsystemet och blodomloppet hos en metmask och vet den mest iögonfallande kroppsliga 
skillnaden mellan en alligator och en krokodil. I folkskolan hade jag färskare kunskap om 
kräftans andningsorgan och andra djurs uppbyggnad än läraren. Jag hade nog klarat mig bra 
i ”Tiotusen kronors frågan” så länge det handlade om zoologi, när vi som det första hushållet 
i byn fick en TV och kunde se SVT:s tidiga sändningar. Tillsammans med byns andra barn 
gick jag i skogarna och utforskade naturen, samlade fågelägg, vände på stenar och stockar 

     Stjärtmes 



för att hitta insekter och ödlor. Jag fick så småningom ihop 120 olika fågelarters ägg bara i 
markerna och sjöarna runt byn. De förvarades gömda i huset tills de stals av några tyska tu-
rister som hyrde B & B hos oss. 

När jag blev lite äldre började jag utan uttryckligt lov att låna fars hagelpust när han var borta 
hemifrån på sina affärsresor. Med den nedlade jag allt från trast, and och bisam till gäddor 
som var helt uppe på stränderna och lekte på våren. Mor var inte precis glad men höll tyst 
om saken när far kom hem. Ett luftgevär och ett salongsgevär gav mig tidig erfarenhet av 
kulskytte och jag lyckades en gång t.o.m. träffa en gråsparv i flykten. Far tog vid något tillfälle 
hem en blårävsunge från en farm åt mig och det var verkligen en kul krabat till ca 6 - 7 måna-
ders ålder. Då förvandlades den till en äkta vild räv och började mörda grannens höns. Far 
ansåg då att driftkostnaden för min kompis blev för hög och tog bort den. En gång hittade 
han under en skogstur en kattuggleunge som ramlat ned från boet i ett hål högt upp i en 
gammal asp. Den var också intressant att föda upp men så småningom visade även den sitt 
vilda beteende i form av nattliga flygturer i huset, då den inte bara hoade så att den väckte 
hela familjen, utan även passade på att göra sig av med avföring som hamnade på de mest 
olämpliga ställen. Ingen trodde att den skulle klara sig i det vilda så den avlivades även den, 
till ackompanjemang av familjens stön och tårar.  

Detta naturfrosseri i allt från grodor, larver, maskar, bin, ormar, möss och sorkar, sjöfågel, 
svalor, morkullor och orrar, till biologiböcker och arbete i lök- och jordgubbsland och även 
grannens sockerbetsland, med tama rävar och katter och kråkfågel, halvkommersiell uppföd-
ning av kaniner och t.o.m. chinchilla, samlande av ägg och en och annan mer eller mindre 
olaga jakt, höll i sig tills jag kom i den så kallade mopedåldern då även intresset för det täcka 
könet vaknade. Och vid den tidpunkten brukar ungdomar få välja i sin första korsning på li-
vets krokiga väg. Men naturintresset försvann aldrig, först sparade jag ihop till en egen 
moppe, sedan tog jag en egen vapenlicens och jaktkort. Och därefter betraktades jag som 
vuxen och det bar av till sjöss vid 16 års ålder. En ny värld öppnades, hela världen faktiskt. 
Men präglingen till naturen, jakten och fisket var då fullbordad och den har kommit att sitta i 
under hela livet. Än idag finns den inget som ger mera ro och tillfredsställelse än att gå en 
daglig runda i skogen med hunden som sällskap och gärna med en bössa i handen. 

Slumpen avgör. 

Det finns i huvudsak två bakomliggande slumpvisa orsaker som möjliggör den här boken. 
Den ena är att jag seglade så många år på långfart. Långfart betyder att man korsar oceaner, 
kanske flera, mellan hamnarna och det tar tid. Veckor eller t.o.m. månader till sjöss skapar 
rutiner ombord och i de rutinerna ingår att läsa böcker. På -60 och -70 talet var livet till sjöss 
ännu en paradisisk tillvaro jämfört med dagens infernaliska, tidtabellstyrda just-in-time stres-
sjöfart. Arbetsdagarna var nästan alltid bara 8 timmar långa och i hamn var kvällarna och hel-
gerna lediga förutom nödvändig stand-by tjänstgöring.  Det här betydde för min del att jag 
under sjöresorna läste oerhört mycket romaner blandat med ren skräplitteratur, säkert mera 
än tusen böcker. Vi hade på de större båtarna även biograf ombord och sjömansservicebyrå-
erna försedde oss med filmer och boklådor i överflöd. En vacker dag, efter många års mer 
eller mindre kulturellt frosseri upptäckte jag att jag hade fått nog av alla fiktiva händelser i ro-
manerna och filmerna, de stod mig upp i halsen och blev plötsligt fruktansvärt tråkiga och 
intetsägande. 

Läslusten fanns dock kvar och jag började nu istället för romaner och deckare läsa fakta-
böcker om mina favoritintressen, jakt, hundar och skytte och se dokumentärfilmer, helst från 



naturen eller naturvetenskapen. I USA fanns en uppsjö av litteratur om vapen, jakt och 
skytte. Det ur-amerikanska bänkskyttet tilldrog sig mitt intresse under många år och redan i 
början av 70- talet började sporten fyra av sina första vinglande skott även på Åland, bland 
de första ställena i Norden och kanske hela Europa. När internet-handeln med böcker kom 
igång på allvar blev det mycket enkelt att söka och beställa böcker varifrån som helst i värl-
den, både nya och begagnade. I England, redan före internet, hittade jag mängder av böcker 
och videofilmer som handlar om dressyr av och jakt med spaniels, retrievers och stående 
hundar. Ny kunskap flödade nu in och alla kärleksromaner, krigsfilmer och Mike Hammer 
deckare spolades ut ur hjärnan för att ge plats åt mera vardagsnära saker. Humphrey Bogart, 
Sophia Loren och Eddie Constantin ut, Peter Moxon, Barbro Börjesson och Derry Argue in!  
In kom för övrigt ytterligare en hel del andra personer, oerhört kunniga inom hunderiet, men 
mera om dem senare. 

Till saken: När man under många år läser faktaböcker eller på andra sätt skaffar sig kunskap 
skrivet av olika författare runt världen om i stort sett samma ämne, och alla har lite egna mer 
eller mindre avvikande åsikter om vad som är sanningen, så dyker det så småningom upp en 
eller flera bilder eller röda linjer, beroende av ämnet. Även om ens egen praktiska erfarenhet 
i ämnet är begränsad så kommer det så småningom att utkristallisera sig en övertygelse om 
att ”någonstans åt det här eller det där hållet måste sanningen ligga och inget annat”, vilket 
då skulle vara det slutgiltiga svaret man söker.  

I dagens läge tycker jag att jag har filtrerat ut en hel del värdefulla grundläggande så kallade 
”sanningar” om jakt, hundar och skytte ur de olika internationella källorna.  Men det här hade 
inte räckt för att initiera skrivandet av den här boken. Det behövdes något mera, något hand-
fast att stämma av emot, en sorts verifikation av verkligheten. Och den kom så småningom, 
trots att jag när jag fick den i form av den andra viktiga slumpvisa händelsen som jag strax 
skall redovisa, var så långt från att skriva en bok som man bara kan tänka sig!  

 

Skedoms Foxy 



 

Verifikationen av ”sanningen” 

Den andra, väldigt utdragna, händelsen som senare hade en avgörande betydelse för till-
komsten av den här boken, fick sin början för ungefär 20 år sedan då Maud och jag införskaf-
fade vår första hund. Jag hade då börjat jaga på allvar i grannlandet Sverige och en ny lag 
påbjöd en snabb tillgång till tränad eftersökshund vid klövdjursjakt. Vi skissade länge på valet 
av ras och inhandlade en hög med böcker om jakthundar i Norden. Maud hade ingen hund-
erfarenhet alls men hade vid den tidpunkten en liten uppfödning av den nordsvenska hästen. 
Far hade haft en korthårsvorsteh men det var under de år då jag seglade under långa peri-
oder, så jag lärde mig inte så mycket vettigt av den. Dessutom var den rasen rent fysiskt 
onödigt stor för oss. En svans som viftar under bordet är mera praktisk än en som viftar i nivå 
med, eller över bordsskivan. Men en som har jagat under många år kan ändå inte undgå att 
lära sig att det finns hundar och så finns det andra mindre bra hundar. Det här betyder inte 
att man vet hur man skall välja, bara att man helst bör välja och göra det noga. Att välja noga 
var något som vi försökte lära oss från böckerna och jakttidningarna och fastnade till slut för 
en mindre tysk ras, en ras som inte skulle vara riktig bra på något men kunde lite av allt. Jag 
kände väl att det liknade mig, en maskinist skall ju kunna lite av allt men behöver inte vara 
riktig specialist på något även om många med tiden blir specialister på någon eller några gre-
nar inom fartygstekniken, precis som de tyska hundarna inom jakten. Nu skulle vi göra den 
här hunden till en spårspecialist i första hand och skulle den visa talang för fågel så ville jag 
åtminstone en gång få åka till fjällen på ripjakt, en stor dröm jag hade närt sedan länge. 

Valpen hämtades till slut från en familj som jagade mycket. Tiken hade 100 jaktdagar om 
året, fadern var utställningschampion. Om han kunde något mera än att se rastypisk ut 
minns jag inte numera, eller kanske jag aldrig fick veta.  Att tiken stod uppbunden på gården 
och skällde och skällde tyckte jag inte att verkade konstigt, så var det ju med stövarna på 
den tiden när jag var barn. Att den valpen som jag hade valt gick runt i valphagen och no-
sade för sig själv utan att leka med systrarna eller ta kontakt med mig såg jag bara som ett 
tecken på självständighet – ack så okunnig jag var. Väl hemma igen med valp var inspiration-
en stor, en färdplan gjordes för dess utveckling med hjälp av allehanda böcker om hundfost-
ran.  

Redan här märkte jag stora avvikelser i filosofin kring hund i de olika kunskapskällorna. De 
som kallade sig för hundpsykologer avrådde från allt vad bestraffning hette, valpen skulle 
istället uppmuntras med positiva metoder att inte riva huset. Den andra skolan rekommende-
rade korrigering och att sedan direkt styra valpen rätt och när den gör rätt ger man beröm. 
När valpen, eller Birdie som vi döpte honom till, var ung så fungerade väl båda metoderna 
utan någon större skillnad. Men vid ca 6 – 7 månaders ålder slutade båda metoderna mer 
eller mindre att fungera. Birdie blev hård och stresskänslig. Nu efteråt förstår jag att en ny 
uppsättning av utvecklingsstyrande instruktioner i DNA hade tagit vid. 

Från den här stunden var det mest bara problem med och förundran över Birdies märkliga 
utveckling. I ingen bok fanns någon förklaring till beteendeförändringarna. Vi konsulterade 
representanter för rasklubben och började gå på deras träningstillfällen men fick ingen hjälp. 
Hunden blev stressigare och stressigare och mådde uppenbarligen inte bra. På rasklubben 
började man ta avstånd från oss, vi hade i princip förstört hunden tyckte de. Till den lokala 
Brukshundsklubben var vi dock välkomna och vi gick där och tränade varje vecka och fort-
satte dagligen hemmavid, men Birdie förblev mycket svår. Under tiden fortsatte jag att fel-



söka hunden, problemanalys var ju en del i mitt yrke. Men för att kunna göra en bra analys 
behöver man kunskap om ämnet och det hade jag inte. Jag gick med hunden till en hundpsy-
kolog som direkt var inne på att hunden var förstörd av oss och ville ha kvar hunden under 
några dagar för diagnos. När jag hämtade den och betalade någon tusenlapp för psykoana-
lysen fick jag ändå inget vettigt svar men lovade att komma på en psykologikurs för hundar.  

På den här kursen fanns en mentalt likadan hund som Birdie fast ännu värre, en korsning av 
Gråhund och något annat. Den här hundens ägare var någon sorts halvhippie som utstrålade 
Gudomlig kärlek mot allt och alla vilket fick mig att undra över hur han hade förstört sin 
hund? I alla fall blev han och jag kommenderade att föra våra hundar i en tråd av ylle, det 
skulle gå bra och vara någon form av tecken på bra lydnad. Naturligtvis rök min och hans 
hund ihop så våldsamt att blodet sprutade ur halsen på Birdie och det blev ilfärd till veterinär. 
Jag ringde då psykologens utbildare Överhundpsykologen och förklarade med gråten i hal-
sen problemet som inte gick att lösa. Han trodde att hundens stress kunde vara orsakad av 
ryggont, det var visst vanligt, och rekommenderade en duktig djurkiropraktor specialiserad på 
hästar som verkade inom ett rimligt bilavstånd. Kiropraktorn undersökte hunden, jag blev im-
ponerad av hans kunskaper, men fick ändå åka därifrån utan att ha blivit ett dugg klokare 
men 800 kronor fattigare. Han hade inte hitta något fel på hunden. Hur jävla svårt kan det 
vara det här med hund? 

Sedan fick vi nys om en Rolf Johansson i Kolbäck. Det sades att han kunde helt och hållet 
klä av en hund mentalt. Jag blev intresserad och berättade detta för rasklubbens represen-

tanter, men de tog fullständigt avstånd från 
iden. En veterinär inom klubben hade varit 
på en sådan mentaltest och det var det 
mest hemska hon varit med om!  Jag hade 
i alla fall fått veta att Rolf jobbat med tjäns-
tehundar under många årtionden och jag 
visste så mycket om ekonomi att träning 
av tjänstehundar, även om det betalas 
med skattemedel, har lika stränga ekono-
miska krav på sig som annan affärsverk-
samhet. Alltså måste Rolf vara bra, annars 
hade han inte fått jobba med hela eliten av 
Sveriges arbetande hundar under årtion-
den.  

Så jag åkte hem till honom med Birdie. 
Han hade ett litet hund stall där, inhysande 
några privata hundar han hade för träning, 
samt en mentaltestbana. Birdie testades 
och Rolf förklarade hela tiden vilka egen-
skaper han ville se hos hunden och fram-
förallt vad han inte fick se av de önskvärda 
egenskaperna. Birdie var då 10 månader 

gammal och för ung för att testas enligt officiella regler. När Rolf var klar gick han igenom Bir-
die med mig, egenskap för egenskap. I huvudsak brast det rejält i modet och nervkonstitut-
ionen, det var det som fick honom att stressa. Birdie kunde aldrig koppla av så mycket att 
han skulle kunna utvärdera en situation eller en händelse korrekt och därför skulle han heller 

Birdie 



aldrig kunna utföra ett korrekt arbete av något slag eller svara mot ett hot, ett krav eller en 
utmaning på ett korrekt sätt. När jag frågade om det var vi som förstört hunden svarade Rolf 
att det inte alls var vårt fel och att vi aldrig skulle kunna reparera det då det var genetiskt bet-
ingat. Han tyckte också att det bästa vore att ta bort honom och skaffa en ny hund. 

Det var en hård dom för en nybörjare inom hunderiet. Vi hade redan fäst oss vid honom 
mycket och långt efteråt har jag reflekterat över möjligheten att handikappade barn älskas 
mera av sina föräldrar än normala barn? Jag vet inte hur det förhåller sig med det men vi ville 
inte alls ta bort Birdie. Hemma var han ju trots allt jättesnäll och kelig och i vår desperation 
trodde vi att det ändå skulle gå att göra något av honom. Han skulle få bli kvar och istället 
skulle vi börja söka efter en ny hund för jakt av någon annan ras som inte var förknippad 
med Tyskland. Jag ber den gode läsaren att missförstå mig rätt, jag har inget emot tyska ra-
ser, det finns bra och dåliga individer inom alla raser men det som jag aldrig kan förlåta rask-
lubben för Birdie är deras antigen totala brist på kunskap om hundars mentalitet och dess 
ärftlighet, alternativt, som vi uppfattade det vid den här tidpunkten, klubbens medvetna mör-
kande av möjligheten att deras hundar också kan vara mentalt defekta. Vilket som helst var 
fallet så var det en hårresande erfarenhet för oss. 

Nu, i och med att vi fick ett relevant svar på vår fråga och en kunnig mentalbeskrivning av 
Birdie, blev i alla fall livet lite lättare. Då Brukshundsklubben även sysslar med tjänstehundar 
och mentaltester så fick vi där en trygg tillvaro hos folk som precis visste vad vi hade i snöret 
och varför, och som därför accepterade detta. Vi tränade mycket lydnad och började tävla 
först i lokala klubbtävlingar, sedan ute på officiella tävlingar. Det krävde en hel del att hålla 
ihop honom en hel tävling. Ibland glänste han, ibland visste han inte skillnad på fram och 
bak. Han kunde t.ex. vid inkallning sätta sig perfekt fot men fel väg! Hemma körde vi blod-
spår, längre och längre, svårare och svårare. Det gick bra, tydligen kunde Birdie skärma av 
den skrämmande omvärlden när han koncentrerade sig på spåren och fann uppgiften intres-
sant. Vi började glömma bort Rolf Johanssons dom och trodde att det faktiskt kunde bli något 
av honom. En vacker kväll i september när vi satt på ett surströmmingskalas och hade redan 
hunnit inmundiga ett antal snapsar ringde telefonen. Det var en upphetsad jägare som för-
täljde att han hade skjutit på en bock som gick sin väg efter skottet. Jag kände mig inte i 
skick att varken köra eller styra en hund på blodspår men vi kom överens om att han skulle 
hämta mig och Birdie. Birdie skulle få sköta allt själv med mig vinglande bakom i linan i höst-
mörkret. Det gick bra, man skall ju lita på sin hund och jägaren var överlycklig. Det var jag 
också naturligtvis, Birdies första riktiga spår hade gått som smort. I mitt av alkohol förvirrade 
tillstånd belönade jag honom med rådjurets lever vilken han senare under natten spydde upp 
på vardagsrumsgolvet. 

Nästa eftersök minns jag inte om det var jag själv eller någon annan som hade orsakat. Men 
jag minns förfärligt väl hur Birdie reagerade den här gången vid skottplatsen. Han hade vid 
det första riktiga eftersöket snabbt lärt sig vad som kunde finnas i spårslutet av ett skarpt 
blodspår. Inte något tråkigt kotlettben utan ett riktigt, äkta, blodigt och varmt vilt! Nu var det 
ingen sans och reson längre, han var lika uppskruvad av förväntningar som en Östermalm-
stant på mellandagsrea på NK. En veritabel stressbomb som inte kunde förmå sig att ens 
peka med nosen mot backen utan sökte i vild desperation med ögonen efter kadavret. Då 
mindes jag plötsligt med stor sorg och besvikelse Rolf Johanssons ord igen: Han kommer 

aldrig att bli någonting! Nu såg jag med egna ögon vad Rolf menade, den här hunden hade 
ingen som helst förmåga att själv hantera av förväntningar skapad stress. Det gick att med 
stenhård kontroll hjälpligt hålla ihop honom på lydnadstävlingar men på ett skarpt spår måste 



hunden kontrollera sig själv, annars kan man inte lita på den. 

Någon gång vid den här tidpunkten var vi till Arnheims vapenverkstad i Stockholm i något 
ärende. Utanför verkstaden mötte vi en snubbe med vorsthe, klädd som en fågeljägare i väst 
och hela den där lediga utstyrseln. På västen hade han påsytt ett märke med texten Hunds-

kolan i Sollefteå. Vi hade hört talas om Hundskolan men trodde att det var en institution lika 
helig för tjänstehundförare som Mecka är för muslimer. Jag frågade om han jobbade där. Nej, 
det gjorde han inte, han hade fått märket i samband med en kurs för stående fågelhundar 
som han hade gått där. Sedan upplyste han oss om att kursen hade varit utmärkt och mycket 
lärorik och att alla är välkomna dit, man behöver inte vara någon tjänstehundspecialist för att 
vara välkommen. Det tog ingen lång stund för oss att beställa en kursplan och sedan hitta 
och boka en kurs i lydnadsdressyr för stående fågelhundar.  

Nu skulle det bli andra bullar - som vi säger på Åland, nu skulle vi ta första steget på trappan 
upp till hundkunskapens himmelrike. Så blev det. Det visade sig att vi hade både Erik Wilson 
och Rolf Johansson som instruktörer och den 5 dagar långa kursen var lika lärorik som sten-
tuff. Birdie och vi var lika slutkörda när vi startade hemresan men vi kände att en ny värld 
hade öppnat sig och entusiasmen flödade så att vår stressnivå närmade sig Birdies. Han 
hade väl inte blivit så mycket bättre av kursen, genetiken rår ingen dressyr på, men vi hade 
sett ljuset och nu skulle en hund med bättre mentalt arv skaffas för att testa våra nyförvär-
vade kunskaper på. Vi var också överens om att det här inte skulle bli den sista kursen på 
Hundskolan. Det blev det inte heller, nästa kurs var en kurs i mentalkunskap med Barbro 
Börjesson som huvudsaklig lärare. Där ingick även mentaltest av alla kurshundarna samt ett 
knippe utomstående hundar som jämförelsematerial. När Birdie hade testats gjorde Barbro i 
sin sammanfattning av honom en nästan kusligt lika kopia av Rolf Johanssons bedömning 
mera än ett år tidigare. Visst hade vissa egenskaper vuxit med åldern men den viktigaste – 
nervkonstitutionen - låg på samma bekymmersamt låga negativa nivå. Jag minns ordagrant 

Barbros dom: Det kommer att gå fel med den här hunden och det kan gå väldigt fel! 
Barbro är dock inte den som vill säga rakt i ansiktet på en hundägare att han eller hon har ett 
avlivningsfall i kopplet om den inte har visat att den är uppenbart farlig och det hade inte Bir-
die gjort, han var inte aggressiv på det viset. Och hon såg väl att vi älskade Birdie trots hans 
handikapp.  

Det gick några år, Birdie var 4 år gammal ungefär och nu kunde han i vissa stressade lägen 
antyda aggression mot Maud. Fortfarande anade vi inte oråd, det verkade inte så farligt även 
om det var svårt att svälja. Dessutom hade han vid några tillfällen briljerat på lydnadstävling-
ar och vi hade numera en annan hund som skötte det jaktliga. En dag hade vi lagt honom på 
grannes gräsmatta, han låg där i solen till synes lugn då ett litet barn sprang på honom baki-
från. Utan att tänka sig för högg han barnet i pannan. Sekunden efteråt insåg han sitt miss-
tag och såg väldigt skamsen och skyldig ut. Situationen var lika pinsam som plågsam för 
oss. Barnet hade inte tagit någon stor skada men tänk om det händer igen! Barbros ord spö-

kade i hjärnan, bankade som en stånghammare mot pannloben: Det kommer att gå fel med 

den här hunden och det kan gå väldigt fel!   

Det hände en gång till, med stigande ålder rationaliserade han i en överraskande situation 
bort sina naturliga hämningar och kontrollfunktioner och högg först och funderade efteråt 
över vad han hade gjort. Nu kunde vi inte längre ta någon hänsyn till att han såg ut att ångra 
sig, en sådan hund kan man bara inte ha hur kär den än är annars och han fick lämna det 
jordiska. Jag grät nog lite nu och då av sorg i minst ett halvt år efteråt. Att den ersättande 



hunden gick från klarhet till klarhet både på jakt, jaktprov och i lydnadstävlingar var ingen stor 
tröst. Livet med Birdie hade varit så känslomässigt intensivt med djupa förödmjukelser och 
besvikelser, omväxlande hopp och förtvivlan, stunder av sorg och korta stunder av glädje när 
han händelsevis råkade ha en bra dag och sedan detta fruktansvärda avslut som man inte 
önskar någon hundägare eller hund.  

Men det var trots allt Birdie och hans virriga, stressiga, hjälplösa jag, kombinerat med 
rasklubbens förödmjukande inställning till oss och deras åtminstone synbarliga totala okun-
skap om och brist på intresse för sund avel genom ärlighet, som väckte vårt stora intresse för 
hundars mentalitet och vår törst efter så mycket kunskap om hundar som vi bara kunde hitta. 
Och därmed kan jag lova att hade vi inte fått virrpannan Birdie som första hund och hade jag 
inte haft förmågan och envisheten att analysera problem med mig från jobbet - ja då hade 
den här boken aldrig blivit ens påtänkt. 

Så kan det gå här i livet. Jag fascineras mycket över hur en slumpvis rad av händelser leder 
till andra fullständigt oförutsägbara händelser och handlingar i framtiden, även i en till synes 
mycket avlägsen framtid. Vi fortsatte att utbilda oss på Hundskolan under de kommande 
åren. Det blev en fortsättningskurs i mentalkunskap, spårkurs, mera lydnad och till slut in-
struktörskurs 1 och 2, med Barbro och Rolf, Erik Wilson, Lasse Erikson och Staffan Gustavs-
son som lärare. Till avsked sade Barbro Börjesson till oss kursdeltagare att Nu kan vi inte 

lära er så mycket mera. Nu måste ni lära er av era framtida kursdeltagares hundar för man 

kan inte läsa in hundkunskap mera än till en del, resten måste förvärvas genom praktiskt ar-

bete med hundar, många hundar. 

Vid den här tidpunkten hade det som jag kallar för den för boken nödvändiga verifikationen, 
som jag tidigare nämnde, utkristalliserat sig. Under 6 - 7 intensiva år med hund hade vi fått 
lära oss och provat på många olika religioner inom hunddressyr. En linje förde helt tydligt 
högre upp och längre fram och förklarade mera än någon annan. Och det är ingen slump att 

Barkansjöbyns Bejla. 

Lugn och modig med bra nerver. Raka motsatsen �ll vår Birdie 



Hundskolans linje var mest framgångsrik. Statens Hundskola hade verkat i närmare 70 år 
med uppfödning och utbildning av tjänstehundar för alla tänkbara uppdrag från krig och 
skydds till kemikaliesök och ledhundar. När vi gick där första året födde man upp mera än 
tusen hundar om året varav några hundra gallrades ut för utbildning till tjänstehundar och de 
som inte klarade testen gick tillbaka till fodervärdarna. Allt dokumenterades väl och en viss 
forskning bedrevs också. Har man hållit på så länge så har man också dragit på sig en 
enorm kunskap.  

Inte ens då tänkte jag på att skriva någon bok i framtiden men den nödvändiga självsäkerhet-
en hade Hundskolan implementerat i mig. Jag visste nu att det fanns många olika religioner 
inom hunderiet men det fanns bara en ”Hundlära”, den enda sanna Hundläran (om jag får 
uttrycka mig som en frikyrkopastor?). Den Hundläran är internationell som jag kommer att 
visa senare i boken. Jag vågar inte påstå att den läran är universell så länge ingen har påvi-
sat förekomsten av hundar på andra planeter i vårt solsystem eller annanstans i den yttre 
rymden. De skulle förmodligen ändå vara beskaffade på ett annat sätt än våra jordiska jyck-
ar. Å andra sidan, vad har vi där ute att jaga? Små gröna, slemmiga män?  

Poängen är i alla fall att här på jorden finns det tydliga gränser för allt inom vilka naturveten-
skapen och fysiken verkar. Människans fantasi driver henne att gång på gång försöka tänja 
på gränser, att försöka få äpplet att falla åt sidan eller t.o.m. uppåt, och tror många gånger att 
hon har lyckats med det. Hela rörelser har byggts upp kring denna tro och om jorden går un-
der av andra skäl än att en annan himlakropp slår sönder henne eller att solen exploderar så 
är det med stor sannolikhet den mänskliga övertron på sin egen förmåga som är orsaken till 
det. 

 

 

A" som novis bena ut vad som gäller inom hunderiet kan under-

stundom vara lika äventyrligt och motbjudande som a" äta gi$s-

vamp. 



Tillväxten och jakten. 

Ända fram till början av 1960 talet var Åland ett samhälle som levde av sjöfart, jordbruk, fiske 
och en hel del säljakt. Många hushåll, särskilt i ytterskärgården, var till stor del eller helt själv-
försörjande. Det viktigaste i jaktbytet var sjöfågeln och sälen och den viktigaste jakttiden på 
sjöfågel var på våren under och efter islossningen. Den fågel som inte åts färsk saltades i 
tunnor för vintern, precis som fisken. Sjöfågeln; ejder, svärta, knipa, vigg, sjöorre och alfågel 
sköts i tusental, tiotusental varje år. Före eldvapnens tid fångades de med nät som sträcktes 
över smala sund. Sjöfågeln hade ett mycket högt ekonomiskt värde för delar av befolkningen 
och den var också en källa till rekreation. Det går knappast att förklara hur underbart det är 
att efter en bister, kall och mörk vinter få bege sig ut på sjöfågeljakt i skärgården tidigt på 
morgonen i vårens bländande ljus från en sol som återigen lovar en period av värme och liv. 
Bara den invigde som en gång upplevt det själv förstår upplevelsen och njutningen till fullo 
och skulle man vara religiös kände man nog Guds närvaro och kunde med behag höra vin-
den viska hans ord ur det gamla testamentet: Och allt som rör sig och har liv skolen I hava till 

föda. Såsom jag har givit eder gröna örter att äta, giver jag eder allt detta.  

Hur som helst, sådant snack biter inte på jaktvårdsbyråkrater. Det gör däremot ekonomiska 
värden. Eftersom sjöfågeln var mycket högt värderad, även byråkraterna och politikerna ja-
gade den, så var man rädd om den. Det fanns stränga skrivna och oskrivna lagar om hur 
man fick vistas i skärgården med hänsyn till fågeln och hur jakten skulle gå till för att i mesta 
mån långsiktigt skydda och bevara fågelstammen och framförallt dess reproduktionsmöjlig-
heter. Visserligen jagades fågeln under dess reproduktionstid men bara hanar fick skjutas 
men när de sköts hade de redan gjort sitt med honorna. Barnen fick tidigt lära sig allt om jak-
ten och respekten för viltet. Om du ändå felade och länsman kom på dig med t.ex. en skjuten 
hona så blev du av med bössan. Jakttiderna var lite olika för de olika arterna. Ejderhanen, 

gudingen, ansågs ha gjort sitt tidigt och fick skjutas lite tidigare än några andra arter. Svär-
tan, som kom in senare efter islossningen hade en något senare jaktpremiär på sina 

En hona bland ve"arna. Sköt man den kunde 

det kosta inte bara böter utan även bössan. 



”kamppar” som hanarna kallades. Man fick bara jaga direkt från strandlinjen för att honorna 
som redan låg på boet längre upp på land skulle få vara i fred. På allmänningar måste jakten 
avbrytas klockan 9 på morgonen och fick inte påbörjas igen förrän klockan 3 på eftermid-
dagen, detta för att honor som låg ute på vattnet och provianterade skulle våga sig iland och 
upp på boet. Oftast var detta en frivillig regel även på privata holmar. Fiske från land var för-
bjudet in i juni av samma orsak. Kråkor och trutar var det skottpengar på och räv och mink 
hölls noga borta från holmarna. I trutarnas bon prickade man ägg med nål så att embryona 
inte kunde utvecklas. Kroknäbbar av alla de slag besköts vid åsyn ända tills kvicksilvret och 
DDT: n i Östersjön började tulla på dem på allvar. När sjöfågelkullarna var ute på vattnet 
visste alla som rörde sig på sjön att man kör i en mycket vid sväng runt dem för att inte 
splittra dem från honan och därmed utsätta dem för trutarnas anfall. Strandskyddet var 
lagstadgat och blev än strängare under min ungdomstid, man fick inte bygga hur som helst 
vid stränderna och detta var nästan uteslutande för att skydda sjöfågeln. Man såg till att den 
som ertappades med att bryta eller hade brutit mot dessa oskrivna och skrivna lagar fick 
skämmas. Sjöfågeln hade ett stort värde med andra ord och detta inpräntades med moders-
mjölken i de flesta ålänningar.  

Det här är också en allmängiltig, internationell regel som gäller än idag i allra högsta grad; ge 
arten ett ekonomiskt värde hos lokalbefolkningen och den kommer att skyddas med livet som 
insats om så är. Ta bort värdet för lokalbefolkningen och ingen bryr sig om ifall arten mår då-
ligt eller dör ut. Ge arten ett negativt ekonomiskt värde och lokalbefolkningen kanske t.o.m. 
kommer att hjälpa till att utrota arten. 

 Arten kan också ha ett politiskt värde som skapar negativ stress hos politikerna. Om det t.ex. 
finns finansiella krafter som vill exploatera artens biotop så står politikern som åsnan mellan 
två hötappar. Å ena sidan får han påtryckningar från naturbejakare som vill bevara arten till-
sammans med dess biotop för eftervärlden. På den andra sidan står storfinansen och lockar 
med honung och vin, d.v.s. arbetsplatser och ekonomisk tillväxt. Alternativet man ger är hot 
om att flytta någon annanstans eller t.o.m. utomlands med hela sitt pick och pack, med eko-
nomisk stagnation eller tillbakagång för orten som följd. Då världen styrs av ekonomi och till-
växt är det nästan en naturlag att det är naturen som förlorar, alltid! Den sluge politikern kan i 
samarbete med finansiären för en tid dölja sveket mot naturen genom att redovisa omständ-
liga men egentligen intetsägande miljökonsekvensutredningar som allmänheten inte har en 
chans att begripa och därmed få väljarna att bli förvirrade nog att tro, åtminstone för den tid 
som det tar att genomföra nästa val, att allt detta är bara positivt och bra för både naturen 
och samhället. När bluffen så småningom avslöjas av verkligheten har politikern redan gått i 
pension eller fått ett lukrativt konsultjobb hos finansiären. Eventuellt har han också fått möj-
lighet att köpa t.ex. en av de attraktiva strandtomterna, naturligtvis till ett reducerat pris. Jag 
säger inte att det har hänt. Jag säger bara att det kan hända att det har hänt, allt enligt Tage 
Danielssons Harrisburg-teori. 

Den åländska ekonomiska tillväxtens embryo avlades i slutet av 1950 talet. Fram till dess 
hade kommunikationen till och från Åland varit mycket primitiv, opålitlig och hade mycket liten 
kapacitet. Den bestod av galeaser och mycket små fraktfartyg för godsets del och mindre 
passagerarbåtar både österut och västerut. Från Sverige körde Rederi Svea med passager-
arbåtarna Birger Jarl och Svea Jarl, båda gammalmodiga och ångdrivna, i linjetrafik mellan 
Stockholm, Mariehamn och Åbo. Från finsk sida hade FÅA någon liknande båt. De gick när 
de kunde, d.v.s. både hårt väder och mycket is satte stopp för dem. Bilkapaciteten var mini-
mal, möjligtvis kunde någon personbil lyftas upp på fördäck med bommen. Allt och alla som 



skulle till och från Åland tog alltså lång tid på sig, kanske fick de p.g.a. vädret eller issituation-
en vända innan de kom till den planerade ankomsthamnen.  

Sedan kom en grupp driftiga åländska affärsmän på en revolutionerande lösning. De bildade 
ett nytt rederi och köpte in den första riktiga bilfärjan. Den var visserligen så långt från da-
gens flytande lyxpalats som man kan komma men den hade i alla fall plats för några tiotal 
bilar. Den var byggd i mitten av 1920 talet i Skottland och fungerade som lasarettsfartyg un-
der andra världskriget, en ärrad kämpe med andra ord. Färjan var ångturbindriven med en 
god kapacitet vad fart beträffade. När jag jobbade på den körde vi upp mot 22 knop med den 
vissa dagar. Den skulle alltså även på ålderns höst kunnat köra jämsides med de allra flesta 
av dagens färjor som trafikerar på Östersjön. Starten var naturligtvis trevande, det här kon-
ceptet var ju något helt nytt för Åland. Så småningom kokades allt ihop i en linje från Kapell-
skär i Sverige via Mariehamn till Nådendal i Finland. Färjan fick förresten namnet s/s Viking, 
plingar det till någonstans hos den gode läsaren? 

Så fort konceptet hade visat potential dök det upp flera mer eller mindre spektakulära farkos-
ter mellan Mariehamn och Sverige. Det visade sig nämligen snabbt att den stora vinsten i 
konceptet inte låg i själva transportarbetet utan i försäljning av skattefria produkter ombord 
och den högsta vinsten låg i de produkter som var hårdast beskattade iland, nämligen sprit 
och tobaksprodukter, men även kaffe, godis och parfymer. Jag var med där, inte bara på s/s 
Viking utan också på den banbrytande kassakon s/s Ålandsfärjan som kom något senare. 
Den var ganska lik Viking men byggd på 1930 talet och lite mindre, men tog trots det 600 
pass vill jag minnas. Jag jobbade på båda som eldare och smörjare. Då pannorna var oljeel-
dade på båda fartygen så var det ett latmansjobb måste jag säga.  

Ovanför maskinrummen hände det märkliga saker. Det fanns på den tiden inte några restrikt-
ioner för hur mycket man fick sälja till passagerarna, bara på hur mycket passagerarna fick ta 
iland av det sålda. Det smugglades hejdlöst då tullen mera eller mindre togs på sängen av 
anrusningen. Det söps ombord också, så att ögonen blödde och kölvattnet efter färjorna fär-
gades grönt av spyor och galla. Vi skall heller inte tala om alla tomflaskor, tomlådor och an-
nat avfall som producerades ombord som också åkte i sjön som den naturligaste sak i värl-
den. När passagerarna hade supit tillräckligt blev de galna och började kasta däckstolar och 
bord över relingen, ibland även sina medpassagerare. Efter att detta hade pågått under 
några årtionden provade en intet ont anande fiskare att bottentråla i faret mellan Mariehamn 
och Kapellskär. När han drog upp trålen lär han ha ångrat sig djupt då han hade hundratals 
gamla däckstolar och annat skräp mellan himmel och jord i trålen. Denna nedskräpning på-
gick i år efter år.  

Vi som på 1970 – talet var på kring farleden liggande holmar och sköt vårfågel svor över allt 
skräp och skit på stränderna, plastkassar, tomglas, kartonger och you name it, allt som flöt. 
Även spilloljan pumpades som den naturligaste sak i världen överbord. Något alternativ 
fanns förstås inte då, det sysslade även jag själv med ända in på 1980 talet. Jag minns väl 
att framför allt tomglasen väckte irritation hos medborgarna då de slogs sönder i strandste-
narna av dyningen och utgjorde en fara för folk och fä som ville bada barfota, vilket man ju 
som brukligt gör överallt i världen. Då tog rederierna sitt ansvar och glaskrossar anlades om-
bord och bara krossat glas gick överbord och sjönk därmed direkt till botten. Jag vill minnas 
att det nya miljötänket var så häpnadsväckande att Ålandstidningen skrev om det i beröm-
mande ordalag.  

Antalet färjor och färjerederier ökade med kvadraten på vinsten från den förra generationen 



av färjor och 1969, under sommarlovet från Tekniska skolan när jag jobbade som bilklarerare 
för Viking Line, hade lilla Mariehamn över 20 anlöp och avgångar varje dygn och färjorna 
kom i skockar, helst alla på en gång. Det var trångt i den lilla hamnen men hamnpersonalen 
och fartygspersonalen blev utomordentligt skickliga i hamnlogistik, bäst i världen vill jag på-
stå. Att både lossa och lasta hundratals passagerare och bilar på 15 – 30 minuter är strongt 
gjort. 

Och vad har nu det här med jakten att göra? Det undrar säkert de få tålmodiga läsare som 
ännu inte slagit igen boken? Jo, det har väldigt mycket med jakten att göra men det tar ytter-
ligare en stund innan jag kommer dit, så hav tålamod! 

Färjorna skapade flera viktiga saker för övärldens framtida utveckling. Ett av dem var ett pen-
ningflöde till Åland då de flesta som jobbade på dem var ålänningar. Orsaken är skumma 
skatteregler i Finland som gjorde att utländsk personal, t.ex. svensk, beskattades mycket 
hårt på fartyg under finsk flagg. Resten av besättningen kom från Finland och många av dem 
flyttade till Åland enbart för jobbet på färjorna. Visserligen var kassarutinerna ombord mycket 
bristfälliga på den tiden. Man hade i början bara gamla skokartonger som kassaskrin i spritki-
oskerna och de pengar som inte bars iland i personalens fickor stoppades i en plastkasse 
som rederiets tjänsteman hämtade om han råkade köra förbi hamnen samtidigt som båten 
låg inne. Men hur pengarna än kom iland på Åland så kom de i alla fall i land och spendera-
des där. Då sträng självdisciplin är absolut av nöden om man skall klara sig helskinnad från 
en av sprit och sex fylld miljö som en dåtida Ålandsfärja, så blev en hel del av besättnings-
medlemmarna alkoholister av livet ombord. Jobbet skulle ju göras men unga och starka poj-
kar och flickor orkar jobba och supa samtidigt under att antal år, många gånger under tiotals 
år innan de går under.  

Det som pågick i hytterna under besättningens lediga timmar hade behöver vi kanske inte gå 
in på i detalj, men om jag säger som så att; om de som stryker omkring som marskatter i di-
scon och på krogarna i Stureplans trakten i Stockholm idag tror att de är ena riktiga hårding-
ar när det gäller sprit och sex så har de fel. Jämfört med vad som hände på Ålandsfärjorna 
på 60- och 70- och 80- talet så leker de i en jämförelse i en sandlåda med blöjorna på sig!  

Färjepersonalens fester fortsatte iland under de lediga veckorna och Mariehamns krogar såg 
till att tömma gästernas plånböcker lagom till att ledigheten tog slut. Så en stor del av besätt-
ningens löner och de ur kassorna försnillade pengarna pumpades direkt in i det som då var 
en av den åländska turismens grundbultar, krogarna och nattklubbarna. En direktinjektion i 
den åländska turismens artär kan man säga. De pengar som gick den rätta vägen via banker 
och därifrån slutligen till aktieägarnas konton tog längre tid på sig att främja den ekonomiska 
tillväxten på Åland. Och inte bara Åland, färjetrafiken utökades snabbt till att omfatta Stock-
holm – Åbo och Stockholm - Helsingfors samt Vasa – Umeå och slutligen även Helsingfors – 
Tallinn linjerna.  

Konceptet som från början var avsett att bryta den åländska isoleringen kom snabbt att bryta 
isoleringen i hela Östersjöregionen. Järnridån förhindrade utökningen av den nya infrastruk-
turen mot sydost och länderna i Baltikum blev under flera årtionden hjälplöst frånåkta i det 
ekonomiska racet. Den nya infrastrukturen som nu bildades i Östersjön bildades samtidigt 
även i Öresund och Kattegatt mot Danmark och Europa. Även om jag inte var med där så 
har jag stor benägenhet att tro att den bildades under liknande tumultartade former. Aldrig 
har så många väktare av moralen gråtit så mycket och aldrig har moralen varit på en så låg 
och behaglig nivå på Åland, på Ålands hav, Kvarken och i Öresundsregionen. 



Den tilltagande dekadensen lämnade nu synliga spår efter sig även på vårskytteholmarna. 
Bergsskrevorna kring vetta skårorna fylldes med tomglas från sprit som skyttarna hade för-
tärt under jakten. De med en gnutta vett kvar i skallen tog tomglasen med sig hem, andra 
lämnade dem kvar eller kanske slängde dem i sjön i ett försök att dölja sina spår, men det 
var inte det värsta. Det värsta var att vissa gäng inte ens orkade ta de skjutna fåglarna med 
sig hem utan lämnade högarna med lik kvar på holmen. Bara tanken att göra så hade varit 
helt omöjlig några år tidigare. Det här skapade naturligtvis stor irritation hos den delen av 
ålänningarna som fortfarande vördade fågeln, vilket inkluderade den absoluta majoriteten av 
jägarkåren, skall det i rättvisans namn tilläggas. Förbrytarna var visserligen få men lämnade 
höga svall efter sig.  

Den ekonomiska tillväxten som den nya infrastrukturen skapade både på Åland och i öster 
och väster om Ålands hav visade sig dock så småningom vara ett mycket större hot mot få-
gellivet än några personers med kortslutna hjärnor, jag vill inte kalla dem för jägare trots att 
de rent juridiskt är det, framfart på skytteholmarna. Tillväxten möjliggjorde ett avståndsta-
gande från naturen, man kunde nu köpa allt i butik och man kunde leja folk att göra sådant 
som man själv inte ville göra, vilket skapade förutsättningar för småföretag som ytterligare en 
accelerator för tillväxten. Skärgårdsbon flyttade från fiskartorpet i sin perifera skärgårdskom-
mun in till en aktielägenhet i Västernäs i Mariehamn. Därifrån kunde han se hamninloppet 
och under sina lediga veckor hålla koll på att arbetsplatsen höll tidtabellen. Man hade blivit 
någonting mera än en bondpojke eller fiskarkärring. Och en som är någonting måste ju visa 
det. Men den ekonomiska tillväxten hade också en stor personlig nackdel med sig och det 
var stressen. Allt har ett pris, tillväxten kräver sina offer. Det gigantiska sjöslaget som utkäm-
pades på havet med spritflaskor och cigarettlimpor som tillhyggen skapade visserligen eko-
nomisk tillväxt men även mental ohälsa. 

Men då det inte hände över en natt så märktes det inte i första taget. Den lugna och trygga 
skärgårdsbon som inte behövde rehabilitera sig mentalt med jämna mellanrum, utrotades så 
sakteliga. Den nya urbaniserade ålänningen, nu med en nervös disposition, behövde inte 
bara något som skulle visa att man blivit något, utan det fick gärna kombinerades med beho-
vet av avkoppling. Det blev ofta en sommarstuga någonstans på Åland, eller en större båt, 
så dyr som möjligt. Det kunde också bli både sommarstuga och stor båt vilket gav ekono-
miska pålagor, vilket i sin tur skapade än mera stress. En sommarstuga på Åland måste alltid 
ligga vid havet. Om den inte ligger vid havet så kallas den för torp och ett torp har inte lika 
hög status som en sommarstuga. Byggnadsnämnderna fick ett oerhört tryck på sig att bevilja 
bygglov direkt vid stranden, eller så nära som möjligt. I början stretade de emot men då sjö-
fåglarna långsamt tappade ekonomiskt värde och det bara återstod rekreativa och kulturella 
värden av vårjakten så gav man undan för undan vika för kraven. Åland består visserligen av 
6500 holmar, kobbar och skär och har därför en betydande sammanlagd strandlinje. Men 
den kan inte utökas annat än genom landhöjningen och den sker förfärligt långsamt i jämfö-
relse med den ekonomiska tillväxten. Man kan därför anse att strandlinjen är orubbligt kon-
stant till sin längd. Antalet stugor kan däremot utökas ända tills de ligger vägg i vägg, enligt 
svensk västkustmodell. Nu skall vi även komma ihåg att många av dessa 6500 holmar är så 
små att en enda stuga på ena sidan av holmen stör eller omöjliggör fågellivet helt och hållet. 
Dessutom transporterade den nya infrastrukturen in nya turister i miljontal och de flesta av 
dem kom för att se och uppleva havet, stranden, solen och vågorna.  

På den begränsade strandlinjen skulle nu fåglarna, sommarstugorna och turisterna och tu-
ristanläggningarna samsas. Fåglarna, som var små, skygga och saknade pengar att köpa 



loss sina stränder, fick vika sig. Vårjakten fortsatte men formerna för den var nu helt föränd-
rade. Istället för att 3 – 4 jägare lugnt rustade sig och den gamla träsnipan för en flera dagar 
eller kanske en veckolång avkopplande jaktresa till ytterskären, så blev nu skytteturen ytterli-
gare en stressfaktor bland många andra. Vår moderna jägare hoppade ned i sin snabba 
plastbåt klockan 0430 på morgonen. Med sig förutom bössan hade han en ask med patroner, 
en liten låda med vettar, en termos med kaffe och några smörgåsar, den obligatoriska mobil-
telefonen och en liten fickkalkylator samt penna och anteckningsblock. Sedan sprättade och 
studsade han över vågorna i 30 knop till närmaste holme där han hade lov att jaga. Klockan 
0500 hade han fått ut vettarna och 0507 hade han satt sig i vettaskåran med bössan över 
knäna och pustade ut en stund. Inte förrän 0602 kom det första floget fågel och satte sig i 
vettarna. Han sköt en gubbe på vattnet och den andra på uppflog och noterade med tillfreds-
ställelse att de skulle komma att driva iland på udden där borta, han skulle inte behöva bärga 
dem innan han åkte hem om inte vinden vände förstås. En kvart senare kom nästa flog men 
den fällde inte, han sköt på en guding i flykten och fick den med andra skottet. 0645 började 
han nervöst pilla på sin mobil och 0700 ringde han till snickaren som han anställt för att spika 
upp sin nya sommarstuga som skulle byggas i Vårdö, alltså den perifera skärgårdskommun 
varifrån han nyss flyttat ut från. De pratade en god stund om material och priser och han 
märkte inte att ytterligare ett par svärtor fällt i vettarna utan slog febrilt på kalkylatorn och an-
tecknade priser.  

Så småningom upptäckte svärtesparet att vettarna bara är ett par zombies som sitter där och 
guppar och påbörjade förskräckt startaccelerationen för att flyga bort från spökviken. Vår jä-
gare hörde det febrila piskandet av vingar mot vattnet, släppte telefonen och kalkylatorn, 
grabbade bössan och skickade i desperation iväg båda piporna mot hanen. Skotten slog i 
vattnet flera meter bakom de nu vingburna fåglarna och skrämde dem att tända efterbränn-
kammaren och snabbt försvinna bakom en udde, uppskärrade men helt oskadda. Vår jägare 
trevade efter telefonen och förklarade situationen för snickaren som tålmodigt och förstående 
hade väntat i luren på att skottlossningen skulle upphöra. Kalkylatorn hade glidit ner i en liten 
saltvattenpöl framför fötterna på vår jägare och var nu obrukbar. När han något senare sökte 
sin halvätna smörgås hittade han den inte först, men upptäckte den sedan fastklistrad av 
smöret på vänster armbåge dit den hamnat under det senaste viftandet med bössan. 0732 
ringde hans fru och undrade om han inte skulle kunna vara hemma 0930 för att skjutsa ung-
arna till fotbollsträningen. Han sade att han kunde det. 0815 ringde de från hans färja och 
undrade vart den där termostaten till kallskänkans lilla frys tagit vägen, det fanns ju en följe-
sedel som visade att den kommit ombord. Han funderade tyst en stund men kom sedan ihåg 
att han bara några timmar innan han skulle gå iland på ledigt hade haft den i handen och va-
rit på väg att byta den. På vägen var han tvungen att dyka in i elcentralen för matsalen och 
termostaten hade förmodligen blivit liggande där på en hylla. Titta där så hittar ni den nog, 
sade han och avslutade samtalet.  

0824 pep telefonen till igen, han hade fått ett mess från rederikontorets tekniska avdelning 
som ville att han så fort det lät sig göras skulle komma in och kontrollera en ritning inför 
nästa vinters dockning. 0830 packade han ihop sin obetydliga utrustning, bärgade fåglarna 
och studsade tillbaka in till Mariehamn. När han åkte hem från småbåtshamnen i sin bil kom 
han på att fåglarna låg kvar i den där lilla förvaringslådan under förliga bettan på båten och 
vände och körde tillbaka muttrande små ilskna ramsor för sig själv. Väl hemma i köket lade 
han fåglarna i en plastkasse och sedan in i kylen, han skulle plocka och sveda dem senare. 
Efter 3 dagar hade han fortfarande inte hunnit ta itu med fåglarna på det riktiga, traditionella 



sättet. Han snittade snabbt upp skinnet på bröstet och skar ut bröstköttet. Resten fick gå i 
soporna. Han kände ett sting av dåligt samvete i hjärtat över sitt slarv, han var ju skärgårdsbo 
i skäl och hjärta och borde veta bättre än att slösa med förstklassig råvara. Men ingen hade 
ju numera tid att ta vara på vad naturen hade att ge och hans fru som var tvättäkta stadsbo 
skulle aldrig röra vid något som inte var färdigt berett för att läggas i stekpannan. 

 

Från stenålder till EU 

För ca 12000 år sedan lärde sig människan att odla säd och andra grödor. Detta låter sig inte 
göras med mindre än att man blir bofast, så det tidigare nomadiska jägare – samlare livet fick 
delvis överges. Jagade och samlade gjorde man naturligtvis fortfarande men det måste nu 
ske inom en större eller mindre radie runt boplatsen och jordbruket som man alltid återvände 
till. Det här är ofta ett framgångsrikt sätt att överleva så det tillämpas flitigt än idag i mindre 
industrialiserade samhällen. Men då vi måste muta in ett revir för att kunna bedriva jordbruk 
ger detta upphov till konkurrens mellan de olika folkgrupperna/stammarna. En kombination 
av bördig, lättbrukad jord och god tillgång på vilt ger flera påtagliga effekter. De som har mu-
tat in detta revir frodas och kan föröka sig och de som bor i ett mindre bördigt revir vill natur-
ligtvis få en del eller allt av det som finns på den andra, grönare sidan av revirgränsen. I bör-
jan när människorna var fåtaliga på jorden stötte de inte ihop så ofta och revirstrider kanske 
inte var så vanliga.  

När jordbruket utvecklades och människorna nu var bofasta kunde också kluriga individer få 
lite ro att utveckla sina tankar till praktiska saker, istället för att springa med spjutet i handen 
och fradgan flygande ur mungiporna efter en gnu eller en uroxe, alternativt springa undan en 
sabeltandad tiger med ett avbrutet spjut i handen. Den tekniska utvecklingen tog fart och var 
självförstärkande. Stadiet med sten- och bronsyxor överläts till historien, man uppfann hjulet, 
tämjde hästen och vips hade man tillsammans med viss sjöfart ett effektivt transportsystem. 

Plocka, sveda, skrapa. Några genvägar �ll a" göra en anständig 

mål�d av en dykand finns inte för den som kallar sig gourmet. 



Nu kunde man odla inte bara för eget bruk utan även för betydande byteshandel med andra 
folkstammar. Nya material och kunskaper kom in utifrån vilket påskyndade den tekniska ut-
vecklingen ytterligare. Så påskyndades också konflikterna om resurserna och blodiga fältslag 
och rena utrotningar av folkgrupper/stammar förekom.  

I en inte alls så avlägsen forntid föddes ett tekniskt snille som hette James Watt. Ända tills nu 
hade man bara haft två eller tre effektiva energikällor till sitt förfogande; hästen, vindkraften 
och vattenkraften. De hade alla sina begränsningar beträffande uthållighet, placering, tillförlit-
lighet och användningsområde. James Watt utvecklade ångmaskinen som efter en i sam-
manhanget kort utvecklingsperiod kunde användas inom industrin, på fartyg, på jordbruk och 
i gruvor, på järnvägar och prövades senare även i bilar om än med begränsad framgång. Nu 
var brytpunkten nådd, nu skedde den ekonomiska, befolkningsmässiga och tekniska utveckl-
ingen bortom all kontroll. En veritabel jakt på naturtillgångar och arbetskraft började och 
maktfullkomligheten visste inte längre några gränser. Där man inte fick naturtillgångarna på 
fredliga vägar slog man brutalt ned allt motstånd. Genom att ångmaskinen kunde användas 
för tunga, snabba och pålitliga land- och sjötransporter till och från jordens alla hörn fanns 
det ingen världsdel som blev skonad från detta gigantiska blodbad och hejdlösa plundrande. 
Spänningar byggdes upp mellan nationer, mest europeiska som tävlade i att utföra dessa 
piratdåd och till slut blev första världskriget oundvikligt och bröt ut. Nu slog man ihjäl 
varandra i lerdiken, på åkermark och inne i tidigare välmående samhällen mitt i Europas 
bästa kornbod. Man slog ihjäl varandra i sanslösa antal under flera års tid. För denna bedrift 
delades det ut medaljer i tusental av olika valörer bland de överlevande soldaterna och 
postumt bland de stupade. De som dog som civila fick dock inte några utmärkelser, de hade 
ju bara offrat sitt liv mot sin vilja och förmodligen aldrig medvetet dödat en fiende i avsikt att 
försvara fosterlandet. 

När nu Europas nationer efter några år var helt sönderskjutna och slutkörda och helt enkelt 
inte längre hade förmågan att kriga slöt man en temporär fred för att hämta andan. Men kri-
get hade lärt folket många användbara färdigheter för den fredliga vardagen. Man hade lärt 
sig massproduktion av krigsmaterial, en kunskap som lika väl kunde tillämpas för produktion 
av civilt material och man hade lärt sig en hel del om logistik. Logistik är att få fram rätt pro-
dukter till rätt plats i rätt tid. I krig handlar det om trupper, vapen, ammunition, proviant och 
andra förnödenheter. I fred betyder det att du får din järnmalm, din morgontidning, din råolja, 
dina frukostflingor eller ditt elementhus vid en tidpunkt och till den plats som du som kund 
anser är den rätta. Nåja, åtminstone ibland. Den allmänna samhällsutvecklingen kunde nu 
lägga in ytterligare en växel. Man hade de nya kunskaperna och de kunde tillämpas och förfi-
nas vid återuppbyggandet av en helt sönderbombad kontinent.  

Ytterligare naturområden lades under asfalt eller plogen och det vilda fick allt svårare att leva 
i sin egen takt och på sitt eget vis. Någon vidsynt makthavare upptäckte detta och började 
avgränsa såkallade naturskyddsområden eller nationalparker. Här kunde fragment av Euro-
pas tidigare frodiga viltbestånd försöka överleva, men man kan säga att utbudet av jakt var 
nu så starkt begränsat att det var oåtkomligt för majoriteten av mellaneuropas innevånare. 
Dessutom skapade det nya miljömedvetandet med stöd av välståndet som gav folk fritid nog 
att tänka på annat än sin egen omedelbara överlevnad, intressegrupper för naturskydd, ofta 
med folk som hade mera god vilja än god kunskap om naturen. Det här resulterade redan i 
begynnelsen av det groende jaktmotståndet i en snedvriden syn på djur och natur. Religion-
ens förespråkare med präster och fariséer i spetsen hade sedan bibeln skrevs talat om själ-
lösa djur och i svavelosande predikningar fördömt sedlösa mänskliga handlingar och beteen-



den som djuriska och därmed lagt grunden för ett förakt. Okunskap och religion möjliggjorde 
därigenom två helt motsatta sätt att behandla djur på. Dels var det inte så noga med hur man 
behandlade tam- och boskapsdjuren. De hade ju ändå inte någon själ eller känslor och gick 
inte värdemässigt på något sätt att jämföra med människan, allt enligt bibeln. Hållningen möj-
liggjorde en ur industriell synpunkt rationell hantering av djuren, så de ekonomiskt involve-
rade klagade inte och trots att djuren brölade och kved ut ett motsatt budskap behövde man 
med referens till bibeln inte bry sig.   

De djur som man däremot inte såg så ofta, de som inte omedelbart bidrog till individens väl-
stånd och som man därför inte direkt behövde befatta sig med eller vara beroende av, de 
vilda djuren med andra ord, blev istället betraktade som snälla gosedjur a´ la Walt Disneys 
Bambi. Det religiösa budskapet om boskapen hade hamrats in under flera tusen år och 
Bambi-budskapet om de vilda djuren kunde börja hamras in när industrialismen nått så långt 
att många medborgare inte längre var direkt beroende av naturen och därför inte behövde ha 
livsviktig kunskap om den eller ens förhålla sig till den. Det visade sig snart att själva Bambi-
budskapet var mera lukrativt än det ekonomiska värdet av de djur det handlade om. Icke 
statliga organisationer för djurens och naturens välfärd började dyka upp och försörjde sig 
och än mer idag försörjer sig från fonder och konton som naiva medborgare i all välmening 
betalar in stora summor till. Men av dessa från början i och för sig välmenande organisation-
er har idag flera utvecklats till rena EKO-terroristorganisationer med betydande politiskt och 
ekonomisk makt och som globalt omsätter miljardbelopp årligen, även räknat i dollar eller 
euro. Den som vill studera ämnet närmare kan jag rekommendera boken Embracing the 

Earth´s Wild Resources skriven av en före detta hög chef inom FN organet CITES, Mr. Eu-
gène Lapointe. ISBN 2-9807098-3-2   

 

Sedan förberedde sig Europa och Amerika för det andra världskriget. En tokstolle i Tyskland 
vid namnet Hitler skapade oro i Europa och hela den övriga världen med sina idéer om rasbi-

A" ekonomiskt utny"ja jorden vilda resurser och därigenom ge dem e" värde i lokalbefolkningens 

ögon är o$a det enda uthålliga sä"et a" bevara en art eller en grupp av arter. 



ologi och det tyska folkets överlägsenhet och ett framtida Tredje Riket. I Sovjet fanns en lik-
värdig tokstolle vid namnet Stalin men han betraktades inte som fullt lika farlig, då han var i 
besittning av en något stabilare självkontroll och hårsmånen bättre diplomatisk förmåga än 
sin tyska motsvarighet. En ny period av intensiv kunskapsinlärning om logistik, massprodukt-
ion, innovation och motivation för att dö för fosterlandet och friheten inleddes i och med att 
andra världskriget förbereddes. Det officiella, allt överskuggande målet var att eliminera Hitler 
och hans anhängare till vilket pris som helst, även om det innefattade att vara allierad med 
den andra tokstollen Stalin.  

Priset för att uppnå det utsatta målet blev fruktansvärt högt. Kriget spred sig ända till andra 
sidan jordklotet och avslutades inte förrän en annan revolutionerande uppfinning, atombom-
ben, testades praktiskt över Japan. Det var grädden på moset i den moderna krigskonsten 
och alla drabbades nu av en omskakande hicka med värdet ca 9,7 på hickornas Richterskala 
och kriget tog abrupt slut. Till priset av tiotals miljoners människors liv hade man tagit gigan-
tiska steg framåt inom tekniken, logistiken och vetenskapen. Och återigen hade man en helt 
sönderbombad värld att reparera och återuppbygga som man därigenom kunde praktisera 
sina nyfunna kunskaper och färdigheter på. När kriget var slut var alla oerhört seriösa om en 
gemensam sak; att få hjulen att rulla igen. I Europa, och även Japan, var man nu så skakade 
av krigets fasor att man beslöt att se till att ett internationellt krig aldrig skulle kunna uppstå 
igen. Detta skulle åstadkommas genom sådan ekonomisk styrning att de stora massorna all-
tid hade en ständigt ökad mängd av livets nödtorft och därigenom höll sig lugna. Dessutom 
kom de krigande makterna, men bara i Europa och Japan, att svära med handen på bibeln 
och med huvudet på huggkubben som pant, att aldrig dra svärd mot varandra igen. 

Redan de gamla romarna visste att genom att förse folket med bröd och skådespel så kunde 
man bibehålla åtminstone ett relativt lugn i imperiet. För att effektivisera den ekonomiska ut-
vecklingen i Europa efter andra världskriget bildade man därför en handels och vänskaps-

Paradoxalt nog verkar det som om civilisa�onens största utvecklingssteg 

ini�eras och föregås av de mest formidabla fältslagen och de blodigaste 

slakterna på soldater och civila. Inga andra historiska händelser har fört 

mänskligheten så snabbt framåt i utvecklingen som de båda världskrigen.  



union som kallades för den Europeiska Gemenskapen, EG, bestående av kärnmakterna i 
Europa. De perifera länderna som inte fick vara med där och leka i den stora sandlådan fick 
det några mindre högtidliga handelskontrakt som EFTA och EES. Detta var den sista spiken i 
kistan för det Europeiska fältviltet, klövviltet och skogsfågeln. Den modernisering av jordbru-
ket som nu började var förödande för det kvarvarande småviltet, lika väl som för större vilt. 
Allt som utgjorde en biotop för annat levande än de för mänskligheten viktiga monokulturerna 
togs bort. De örter och gräs som krävdes för att insekterna som levde i symbios med dem 
skulle trivas, sprutades bort med gifter. Därmed sprutade man också bort den proteinrika fö-
dan som är livsviktig för fågelungarna och det skydd de behöver.  

Tillsammans med alla gnagare och annat småvilt som försvann, försvann också vilt högre 
upp i näringskedjan. Skogsbruket dog sakta ut och övergick i stället i rena trädodlingar. 
Större och större delar av den Europeiska urskogen formades om till geometriskt perfekta 
odlingar för ett enda trädslag eller förvandlades till jordbruksmark. Ytterst få varmblodiga djur, 
eller ens insekter trivs i sådana skogar. Det som inte används till trädodling eller jordbruk be-
arbetas om för att passa olika rekreationsändamål. Samhällen växte och krävde stora arealer 
för sin tillväxt och sin infrastruktur.  Den heliga tillväxten var i och för sig ingen ny uppfinning 
men nu intensifierades den som aldrig förr. För att få ut maximal effekt ur detta gigantiska 
internationella pyramidspel, för något annat är det faktiskt inte så länge den drivs av ständigt 
nya underifrån kommande resurser, skapas ett nytt Pan-Europeiskt organ: EU (eller 
JEU=Jävla EU, som det heter i folkmun).  

Den initiala tanken med EU var att skapa ett helt fritt flöde för varor, tjänster, kapital och män-
niskor inom Europa. Men makt är beroendeskapande och mycket snart börjar man styra 
även på detaljnivå, in i befolkningens intimaste göromål och stunder, kulturer, seder och 

Jä$emysig lokal mjölkproduk%on som uppfyller alla djur-

skydds och miljökrav, men tyvärr utrotningshotad inom 

EU:s system för vinstmaximerad livsmedelsproduk%on. 



bruk. Det är därför inget större under att de flesta av de löften som gavs som lockbeten för 
de olika folkgrupperna vid EU- inträdet snart glömdes bort. Ålänningarna som blivit muntligen 
lovade att få ha kvar sin vårjakt på sjöfågel, som i och för sig stred mot något av EU:s fågel-
direktiv, blev av med just vårjakten så fort personen som gett löftet slutade på sin post i EU 
kommissionen. Bort med den bara och nu återstod inget värde alls i sjöfåglarna, de är nämli-
gen tämligen svårjagade på hösten och den jakt som ändå bedrivs under hösten har inget av 
vårens skimmer och lyster över sig. De olika arterna blev utan något som helst värde för den 
allra största delen av befolkningen och de har nu hamnat i en anti-skydds situation som van-
ligtvis brukar betyda en utförsbacke för arterna i fråga. Och det är precis vad som sker nu. 
Hur det kommer att sluta på Åland i morgon kan vi idag se i Stockholms och Roslagens skär-
gårdar. Där förbjöds vårjakten redan på 1950 talet och där finns det ingen som helst fågel 
idag. Det är häpnadsväckande att se hur sterila de är på allt annat än stockholmare, skarv, 
nöjesbåtar, finlandsfärjor och kryssningsfartyg. 

Tillväxten inkluderar av nödvändighet även befolkningstillväxt. Principen är den samma som 
för den metod som tillämpas i mycket primitiva samhällen. Ju flera barn man kan sätta till 
världen, desto större chans har man att få en uthärdlig ålderdom. Basen på ett sådant sy-
stem måste alltid vara större än toppen, annars rasar pyramiden omkull. Enkel mekanik med 
andra ord. Men när systemet sätts i rörelse i en global skala i moderna samhällen där man till 
stor del lyckats stävja barn- och ungdomsdödligheten så pass att man får en reell befolk-
ningsökning, uppstår ett matematiskt dilemma. Varje människa behöver si och så mycket av 
jordens yta och natur för sina livsuppehållande behov, för att inte nämna allt som hon inte 
behöver men ändå vill ha. Då jordens yta är konstant precis som strandlinjen i den åländska 
skärgården, kommer vi en dag till en punkt varifrån det inte finns någon återvändo, då natu-
ren har stressats nog och kollapsar helt och hållet.  

Det här är faktiskt mycket enkelt att förstå rent matematiskt men politikerna går på som om 
jorden var en ballong som kan pumpas upp alltefter behov. Men jag skall ge dem den enkla 
formeln för att rädda jorden från undergång: F<D= R. F= födelsetalet och D= dödstalet och 
R=räddningen. D.v.s. om F är mindre än D så räddas jorden och mänskligheten. Men för att 
förverkliga detta behöver man konvertera från att dyrka tillväxten till att istället dyrka vanligt 
sunt förnuft, göra det vanligare än vad det är nu och så vanligt som det förtjänar att vara. Då 
kommer vi istället för ständigt minskande viltstammar och trängsel och massdöd av männi-
skor och djur genom sjukdomar och förgiftningar, krig och svält, om några generationer få 
leva ett liv i verklig lyx och kunna på allvar utnyttja världens vilda resurser på en lokal, förnuf-
tig nivå och inte styrt från något genomkorrumperat maktcentrum tusentals kilometer bort. 
Det skulle inte behöva ta mera än några få generationer att nå det målet om F<D. Sedan kan 
vi långsamt öka värdet på F så att det är = D för vi skall väl ändå inte utrota oss själva helt 
och hållet? Bara tänk tanken på vilket överflöd vi kunde leva i om vi bara var en enda kon-
stant miljard människor på jorden och hade med oss dagens vetenskapliga kunskap, miljö-
medvetenhet och teknik + det sunda förnuft som så tydligt nu saknas! För att åstadkomma 
detta behöver hela världen konvertera till en helt ny ekonomisk religion. Det finns många 
svårlösta problem och ekvationer som världens bästa superhjärnor arbetar med i stor skala, 
dygnet runt, år efter år. Den näst mest svårlösta ekvationen av dem tycks vara problemet 
med att få Einsteins allmänna relativitetsteori och den moderna kvantmekaniken att lira ihop i 
det obegripliga kaoset inne i ett så kallat svart hål ute i rymden. T.o.m. supersnillet Stewen 
Hawkins går bet på det men vi vet att det kommer att lösas så småningom.  

 



Det absoluta, i särklass svåraste problemet är dock just detta att få politikerna att begripa att 

tillväxten måste stoppas och vändas. Eller som Albert Einstein uttryckte det: De allra viktig-
aste problemen vi möter kan inte lösas på samma nivå av tänkande som där vi var när 

vi skapade dem. Och detta diskvalificerar därmed den nu rådande religionen med tillväxten 
som alltings frälsare. I skrivande stund är vi medvetna om, och förmögna att vända utveckl-
ingen - men gör det inte och är tydligen därför ändå förlorade. Det här är ett avgörande 
mänskligt drag som skiljer oss från djuren. Vi har 98 % av våra gener gemensamma med de 
flesta andra djur men de där sista 2 % gener som är unika för människan tycks vara vår för-

bannelse. Einstein sade också: Det finns två saker som är oändliga; universum och idio-

tin. Det är bara den förstnämnda jag inte är helt säker på. 

Men nog om det, den här boken lär inte göra varken till eller från i den frågan. Även på Åland 
har någon lokalpolitiker uttryckt sin önskan om att Ålands befolkning borde fördubblas så 
snabbt som möjligt, det skulle vara så bra för samhället. Det skulle innebära dubbelt så 
många strandstugor, dubbelt så många fritidsbåtar, dubbelt så många arbetsplatser av vilka 
en stor del kommer att bestå av sjönära turistanläggningar vilka för att vara lönsamma behö-
ver fyllas med dubbelt så många turister. Det här betyder nu inte att sjöfågelbeståndet kom-
mer att halveras. Nej, fågeln tål enbart si och så mycket störningar, sedan försvinner den 
bara helt och hållet. Precis som det gick på den svenska sidan. 

Nu hoppas jag att jag mina tankar om samhällsutvecklingens inverkan på vår fauna och vår 
jakt kanske väcker nya tankar hos framtida makthavare av vilka några är unga jägare idag. 
Min önskan har länge varit att ett brinnande intresse för jakt skulle vara ett ovillkorligt krav för 
alla som söker en maktposition, inom den privata sfären likaväl som inom den gemensamma 
sektorn och politiken. Vår värld skulle se väldigt annorlunda ut då, både natur och människa 
skulle må betydligt bättre än nu. Men vår värld skulle också se helt annorlunda ut om James 
Watt aldrig uppfunnit ångmaskinen. Glöm aldrig Parkinsons tredje lag: Expansion leder till 

komplexitet och komplexitet leder till förfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VAPNET och JÄGAREN 

Kulgeväret 

Det går att hitta många likheter mellan en jägares förhållande till sitt vapen och hans förhål-
lande till sin bil. Med detta sagt betyder det inte att det per automatik skulle finnas några lik-
heter mellan en jägares vapen och hans bil, tro inte det, dra inte sådana förhastade slutsat-
ser. Även om en jägare kommer skumpandes i en gammal, rostig Ford-hoppa som ryker som 
tjockoljedrivna Pielstick motorer i en från tidtabellen försenad Ålandsfärja, så betyder det inte 
att kvaliteten och skicket på hans vapen på något sätt skulle återspeglas av kvaliteten och 
skicket på hans bil. I och får sig kan det vara så men det är på intet sätt givet på förhand. Ur 
den här oljestinkande, otvättade Ford-hoppan kan han dra fram ett utomordentligt dyrt, 
välskött och tekniskt påkostat vapen. Eller så kan det vara precis vice versa. Det handlar 
istället om den mentala inställningen till en specifik pryl. 

Det kan nämligen vara så att vapnet eller bilen endast är det nödvändiga medlet som för jä-
garen framåt på vägen mot målet. Om det enbart är målet som är verkligt intressant och be-
tydelsefullt och själva resan dit betraktas som ett tråkigt men nödvändigt slöseri med tid så 
kanske jägaren inte bevärdigar själva fortskaffningsmedlet, vapnet, riktigt det intresse som 
det förtjänar och kräver. Om man väljer rätt färdmedel för sin resa och vårdar det och sköter 
det och lär känna det ordentligt så kommer även själva resan att bli trygg, behaglig och in-
tressant. Men det går inte att undvika att notera att vissa personer svårligen skulle kunna 
visa mindre intresse för sitt absolut nödvändiga färdmedel än vad de de facto gör. Det värsta 
bilvraket jag har meckat med på fritiden var åt en familj med god inkomst, som väl skulle ha 
haft råd med ett bättre fortskaffningsmedel. Bilen var en större, sedan många år tillbaka helt 
oservad familjekombi. Motoroljan var så gammal och förtjockad att oljepumpen skrek ut sin 

Gammalt och ny" i skön blandning. E" e$erkrigs Mauser 98 lås utrustad enligt mina egna önskemål. Ny pipa, 

moderna riktmedel, SAKO tryck och en egen�llverkad kolv så a" bössan passar mig som e" hagelgevär. 

Custom bössa �ll e" pris som passar en arbetarinkomst! 



smärta en god stund varje gång bilen kallstartades. Kamremmen var full med sprickor och 
motorn därmed bara en luslängd från att totalhaverera. Tändstiften hade suttit i bilen ca 5 år 
för länge och tändkablarna läckte ström som den spruckna växellådan läckte olja. När jag 
försökte lyfta bilen med domkraft så lyftes enbart balken som domkraften tryckte mot men 
inte själva bilen. Rostig alltså, bortom all räddning. Det blev en nyare bil för familjen men in-
tresset för vare sig bilar eller att serva dem hade knappast väckts. En bil skall bara fungera, 
man skall inte behöva anstränga sin hjärna med den, det spelar ingen roll hur den ser ut bara 
den går. Precis så behandlar och betraktar tyvärr många sina vapen. 

En bekant hade till ett mycket lågt pris köpt en Husqvarna M-96 i kaliber 30-06 som komple-
ment till sin 6,5: a inför hotet att blyammunition skulle förbjudas. Eftersom jag hade laddverk-
tyg till 30-06 erbjöd jag mig att ladda några askar patroner åt honom. Innan jag började ar-
beta upp laddningen kontrollerade jag skicket på vapnet. Vacker var den inte men jag hittade 
inget alarmerande på den vid en visuell granskning. Att lösa upp och blåsa bort allt gammalt 
smuts och fett runt och i låset var gjort i en handvändning. Det hade följt med en plastburk 
med använda tomhylsor med vapnet då den tidigare ägaren också hade varit handladdare. 
Vad jag kunde se av hylsorna hade trycket varit olidligt högt i dem så jag kasserade dem. 
Insidan av bösspipan såg mörk ut som ett kolgruveschakt men jag trodde att några tag med 
solvent och mässingsborste snabbt skulle fixa den. Det gjorde det inte. Det tog 3 dagar av 
hårt arbete och ett par deciliter solvent och litervis med kokande vatten innan pipan började 
se riktigt ren ut. Det höga trycket som de medföljande tomhylsorna indikerade hade alltså 
berott på att pipan var så igengrodd med krut- och mantelrester att kulorna hade stora svå-
righeter att överhuvudtaget ta sig ut. NORMA visar i sin laddhandbok en test de gjort på 
pipavlagringarnas inverkan på trycket. Efter ett visst antal skott i en pipa som inte rengjordes 
överhuvudtaget hade trycket till slut stigit så högt att de avbröt vidare tester. En vapen-
sprängning hade snart varit oundviklig.  

Men den här gamla Husqvarna pipan visade efter den grundliga rengöringen åter igen en 
precision från fornstora dagar. När jag lämnade över vapnet med nyladdad älgammunition till 
ägaren hade jag med ett stänk av avundsjuka noterat att den sköt tätare träffbilder än vad 
min egen 30-06 gjorde med samma ammo, trots att min hade en ny, modern och dyr pipa, 
monterad av en av nordens bästa vapensmeder vad precisionsbössor beträffar. Men gammal 
tycks vara äldst, som nästan alltid i det här jaktliga skall det så småningom visa sig i den här 
boken. 

Såhär ödeläggs mängder av från början fina vapen runt hela världen. Inuiterna lär vara värst, 
de känner tydligen lika mycket för sin bössa som många andra känner för ett järnspett. När 
den gamla och misskötta bössan inte fungerar längre köper man en ny, precis som vissa gör 
med bilen. Sen har vi ju den andra extrema typen av vapenägare, de som dyrkar sina vapen 
precis som vissa dyrkar sina bilar. Jag förstår dem mycket bättre, särskilt om vapnet de dyr-
kar faktiskt är av lite bättre kvalitet och jag önskar att flera gjorde det.  

För en tid sedan kom en dam med sin mans hagelgevär till oss för att få lite grunder i hagel-
skytte. Hagelgeväret var en gammal side by side, en premium modell av fabrikat Auguste 
Francotte från ca 1930. Den var tämligen misskött men möjligtvis fortfarande brukbar. Den 
var absolut torr likaväl i ståldetaljer som i virket och hade diverse rostskador här och där. När 
man drog i avtryckarna kunde man riktigt känna och höra hur allt där inne segade sig i 
gamla, torkade oljerester. Men när jag öppnade och stängde piporna så kändes det i fingrar-
na och hördes på det distinkta ljudet att vapnet en gång verkligen varit av premium kvalitet. 



Allt löpte silkesmjukt med precisionen hos ett Rolex urverk. Sådan len gång känner man inte 
på moderna bössor ens i 20000 – 30000 kronors klassen. Man måste nog upp betydligt 
högre i pris, troligtvis över 100 000kr. Jag tyckte synd om den fina bössan och övervägde i 
mitt stilla sinne att försöka putsa upp den men avstod. På grund av rostskador i piporna 
skulle man knappast våga skjuta annat än mjuka jaktpatroner med den. Damen skulle träna 
på lerduvor så att hon kunde ta jägarexamen så småningom, men träna hagelskytte får man 
inte längre göra med blypatroner. Av ekonomiska skäl är stålet oftast det enda alternativet 
vilket skulle vara klart äventyrligt för detta vapen. Nåväl, kolven passade inte heller alls hen-
nes kropp, så för henne var det ingen större förlust och hon förstod knappast något av vap-
nets forna men numera förlorade värde. Hade den bössan varit i fint skick hade det nog varit 
svårt för mig att inte ge ett bra bud på den. Och hade jag i så fall fått köpa den så hade den 
knappast blivit bruksbössa nummer ett utan en som man tog ut när solen sken och det fanns 
kunniga personer omkring en som skulle förstå att beundra den, avundas mig och orka höra 
på mitt småfåniga snack om hur förträfflig den var på alla sätt och vis.  

Det förhåller sig på många sätt ungefär lika med både vapen och bilar. Bland de måttligt pris-
satta hittar man märken och typer som utför själva transportarbetet nästan lika bra och lika 
länge som de dyra. Inte sällan gör de jobbet t.o.m. lite bättre. Det som man får i de riktigt 
dyra vapnen och bilarna är en känsla av kvalitet och perfektion och en lenhet i alla funktioner 
som går utöver allt annat. Den känslan är något som tar tid att bygga in i vapnet, många 
hundra extra mödosamma arbetstimmar av tålmodigt precisionsarbete utfört av ytterst skick-
liga hantverkare, och det är det arbetet som kostar. Vill man därtill ha en exklusiv gravyr på 
sin dyrgrip kan vi komma upp i svindlande summor. Men då jag förmodar att de flesta läsare 
inte är så mycket mera förmögna än jag själv så tror jag att vi fortsättningsvis håller oss till de 
vapen som är överkomligt prissatta. Litteratur om the Best London Guns finns att köpa på 
nätet för den intresserade. Förövrigt är den litteraturen olyckligtvis det närmaste jag kommit 
en Purdey eller H & H m.fl. med min plånbok. Jag kan ju nämna att jag av samma anledning 
använder Ferrari deodorant, själva bilen har jag ju inte råd med. Den stegrande hingsten från 
Maranello finns ju lika väl på deodoranten som på bilen. Har jag inte råd att åka anständigt 
så har jag i alla fall råd att dofta anständigt. Men jag kan ju inte påstå att brudarna får 
whiplash-skador av att vrida på nacken när jag kommer släntrande nerför boulevarden in-
svept i doften från min Ferrari deodorant> 

Jag har genom livslång och mycket varierande erfarenhet av ”billiga och bra” vapen till slut 
fått en faiblesse för de vapen i nästa prisklass uppåt som faktiskt är avsedda att brukas och 
brukas länge och under alla förhållanden. Ofta baserar de sig på konstruktioner som kan 
vara 100 år gamla eller t.o.m. äldre. Både kulgevären och hagelgevären för jaktbruk var i allt 
väsentligt färdigutvecklade för 80 – 90 år sedan. Den prylgalne och teknikfixerade vapen-
nörden, inkluderande mig själv, får ursäkta men ingenting avgörande eller revolutionerande 
som skulle ha fört jaktvapenteknologin framåt har hänt sedan dess. Ammunitionen har för-
visso förbättrats såtillvida att de ingående komponenternas kvalitet har höjts och konstrukt-
ionerna har blivit bättre. Riktmedlen har också förbättrats, framför allt optiskt sett, men den 
övriga utvecklingen har egentligen inte haft så mycket revolutionerande med sig, annat än av 
rent marknadsförings- och underhållningsvärde.  

Flyktskyttetekniken för jakt med hagelgevär var i princip färdigt utvecklad för över 100 år se-
dan. Kulskyttet har så många olika grenar så den vågar jag inte ha några tankar om. Jag har 
läst en kanske 50 - 60 år gammal rysk bok om tävlingsskytte med pistol och kulgevär och jag 
kan säga att det inte var en lättfattlig handbok i skytte, det var närmast en doktorsavhandling 



på universitetsnivå. Redan då hade man i gamla Sovjet synnerligen grundligt synat och ana-
lyserat allt av värde i ämnet med propagandasyftet att vinna alla stora skyttetävlingar som 
OS och VM. Men inte heller Wild Bill Hickok, Calamity Jane, Bat Masterson och Wyatt Earp 
var knappast några duvungar med sina vapen och de hade dem i alla fall för praktiskt skytte, 
verkligen. Och alla levde de före Sovjetunionen ens var påtänkt. 

Våra moderna tävlingsgrenar i lerduveskytte kräver också en något annorlunda skytteteknik 
än vad det rena jaktskyttet kräver. Detta skulle vara helt OK för min del om det inte skulle 
vara så att även Sportingen som ursprungligen kom till för att i möjligaste mån likna verklig 
jakt också tycks ha spårat ur, som modern Skeet och Trap har gjort vad det jaktliga beträffar. 
När jag sköt min första Sporting tävling för 20 år sedan tyckte jag att det var fantastiskt likt 
riktig jakt, men idag måste man vara en avancerad strateg mera än en god jaktskytt för att nå 
framgång i den grenen. Så då får vi väl uppfinna ytterligare en tävlingsgren som heter Jägar-
Sporting och tiden får sedan utvisa hur länge det tar innan den också spårar ur? 

I begynnelsen var stenyxan! 

Så skulle jaktvapnets skapelseberättelse kunna börja. Men i begynnelsen var det troligen 
ingen större skillnad på jakt- och krigsvapen, revirstrider med grannfolk kunde man ju hamna 
i under vilken jaktresa som helst. Eftersom vi idag under jaktutövning knappast hamnar i strid 
med några andra än möjligtvis grannlaget, länsman eller ett knippe djurrättsaktivister och då 
de därigenom berörda arterna är fridlysta, så kan vi i historiebeskrivningen av jaktvapen raskt 
hoppa fram till den tidpunkten där militärvapnen och jaktvapnen började skilja sig åt helt och 
hållet.  

 

Man kan säga att i början av 1900 talet var det militära repetergeväret färdigt utvecklat. Kon-
struktioner som tyska Mauser 98, österrikiska Mannlicher - Schoenauer, brittiska Enfield, 
amerikanska Springfield och japanska Arisaka m.fl. hade mer eller mindre fulländats för mili-
tärt bruk. De kom fortsättningsvis att användas militärt under många årtionden framåt, men 
den militära utvecklingen gick obevekligt mot större eldkraft och i dag är det förmodligen end-
ast de militära prickskyttarna som använder repeterstudsare, men då moderna sådana opti-
merade för precision. Jägaren däremot ville sällan skjuta sitt villebråd sönder och samman 
men hade andra kriterier för sitt vapenbruk. Man ville bl.a. ha absolut pålitliga vapen när man 
mötte farligt vilt och här var de militära systemen för vapenlås redan mer eller mindre idiot-
säkra. Jägaren ville döda viltet med första skottet och ha några skott i magasinet som back-
up för alla eventualiteter. Magasinkapaciteten hos de dåtida militära repetergevären och flera 

En Mannlicher—Schoenauer från före andra världskriget. E$ mästerverk i både teknisk innova%on, 

grundligt u/ört detaljarbete och styrktålighet. Det här exemplaret har fällt över 200 älgar. Profession-

ella elfenbensjägare i Afrika fällde tusentals elefanter med dem. 



militärpatroner, bland dem den ursprungligen amerikanska militärpatronen 30-06 Springfield, 
uppfyllde väl dessa kriterier. 30-06:an blev för övrigt kungen bland alla jaktpatroner genom 
tiderna. Ingen annan patron har dödat så mycket vilt. 

30-06 dödar med ett skott allt landvilt på jorden om skytten kan göra sitt jobb perfekt. Nu är 
inte jaktsituationerna helt perfekta mera än vid några få tillfällen under varje jägares livstid så 
ytterligare en patron avsett för stort och farligt vilt skulle ha behövts, t.ex. den brittiska dub-
belstudsarpatronen 470 Nitro Express. Eftersom 30-06 redan med kommersiellt tillgänglig, 
för jakt avsedd fabriksammunition är extremt flexibel och blir i händerna på en intresserad 
och kunnig handladdare än mera så, så fungerar den med proper ammunition väl för allt från 
långhålls precisionsskytte mot jordekorre och präriehund till närstrid med björn. 470:an i sin 
tur biter överväldigande hårt på allt levande som är större och farligare än så. Hade det verk-
ligen blivit såhär och vi hade bara haft dessa två patroner så hade allting varit oerhört enkelt 
för jägaren, i går såväl som idag.  

Jag vågar mig på gissningen att jakten hade löpt mycket bättre och skadeskjutningarna hade 
varit mycket färre om vi, som ett pedagogiskt exempel, bara hade haft dessa två patroner för 
våra kulgevär att använda för jakt. Vi hade bara behövt lära oss två patroners egenskaper 
och möjligheter och den kunskapen hade lätt förts vidare från far till son, från veteranjägaren 
till nybörjaren, från instruktören till novisen. Ammunitionstillverkarna hade kunnat koncentrera 
sina resurser på att enbart finjustera komponenterna och vapentillverkarna på att steg för 
steg göra vapnen än mera konsumentvänliga.  

Såhär hade det säkert blivit om det inte hade funnits andra jägare än inuiterna. Inuiterna, och 
kanske mannen med Ford-hoppan för den delen (om han ser på sitt vapen på samma 
okonstlade sätt som han ser på sin bil) har alltid väldigt bokstavligt anammat Albert Einsteins 
livsfilosofiska levnads- och tänkarregel nr 1: Allting skall göras så enkelt som möjligt, men 

inte enklare!  De flesta byråkrater, politiker och andra makthavare, samt många ingenjörer 
och arkitekter har mycket att lära där. Men nu är inuiterna och män i Ford-hoppor trots allt i 
en minoritet bland jordens alla jägare av vilka många jagar trots att de strikt taget egentligen 
inte behöver det för sitt uppehälle.  

I rä"a händer är 30-06:an god nog för allt vilt på jorden. Men dess mera normala arbetsområde kan beskrivas 

av de fyra visade kultyperna. Från vänster: En lä"are matchkula för korta �ll medellånga avstånd. Sedan en 

hyperlä", explosiv kula för skadedjur som kråka och räv. Plastspetsen är för hjortdjur på medellånga �ll långa 

avstånd. Till höger en mycket tung, bondad kula för allt hårdhudat eller farligt vilt inklusive björn. 



Därför har det mesta som har med modern jakt att göra kunnat föras över på fåfängans 
marknad där allt förvandlas till raka motsatsen av Einsteins regel, d.v.s. allt görs så krångligt 
och dyrt som möjligt. Med tiden förfinas krånglet ytterligare hela tiden så att mycket av det 
som numera är förknippat med jakt och jaktskytte är krångligare än vad som egentligen är 
möjligt. Det finns med andra ord, bland mycket annat onödigt juks, hundratals olika patroner 
att välja bland för jägaren, och var och en av dessa patroner kan laddas i en uppsjö av olika 
konfigurationer vad beträffar hylsor, kulor, krut, tändhattar och andra parametrar. Detta görs 
kommersiellt av ammunitionstillverkarna och privat av handladdarna. Antalet ”perfekta” kom-
binationer av de ingående komponenterna är lika många som ammunitionstillverkarna, obe-
roende av om de är kommersiella eller privata. Ur den här röran är det i det närmaste omöj-
ligt för novisen att skaka fram det som just han eller hon skulle ha bäst nytta av.  

En mycket erfaren jägare kan också vara lika okunnig om vapen och patroner som en novis. 
Jag gjorde en gång ett eftersök på ett rådjur som hade fått en perfekt träff mitt i bogen på ett 
perfekt avstånd med en kula från en lämplig patron, i det här fallet 222 Remington. Ändå 
hade djuret gått flera hundra meter efter träffen. När hunden hade hittat den kände jag lite 
runt sårkanterna på ingångshålet och kunde konstatera att kulan hade pulveriserats redan i 
bogen. Jag frågade skytten vad det var för kula han hade använt? Det visste han inte, han 
hade tagit patroner ”ur den där gröna asken”. Ändå var han ingen novis som jägare utan 
hade jagat i kanske 50 år. Jag har själv som nybörjare gjort ett antal felval och kan göra det 
än idag, ibland med spektakulära följder, men det tar vi upp längre fram i boken.   

Vem har då skapat den här nuvarande röran, det här kaoset som endast kan liknas vid det 
som finns inne i ett svart hål, där varken Einsteins relativitetsteori eller kvantmekaniken fun-
gerar? Som tidigare sagts så är det inte inuiten i alla fall och kanske inte han med Ford-
hoppan heller.  

Den gode läsaren kanske ändå inte är helt medveten om hur kaotisk situationen verkligen 
är? Om läsaren är en inuit, eller han med Ford-hoppan, så är hans världsbild sådan att han 
inte bryr sig om att studera fåfängans marknad och blir därför aldrig varse om den underhåll-

Endast en liten bråkdel av den mångfald som jägaren har a" välja bland i patronväg.  Patronsoppa-

kockarna har skapt en  patron för snart sagt varje jaktbar art på jorden.  De"a �ll stor glädje för pryl-

dåren men även �ll stor förvirring för nybörjarjägaren. 



ning som i Hollywood, Las Vegas eller Ankeborg skulle kallas för ”The Great Shot Show”. 
Därför kan det vara på sin plats att informera lite om hur skapelsens krona, himlens och jor-
dens härskare, den allvetande och allt kunnande människan lyckats skapa det slutgiltiga ka-
oset, alla rörors röra!  

Då britterna torde vara de mest inkonsekventa teknikerna på vår planet vad beträffar måtten-
heter och beteckningar så skall jag börja med att översätta från engelska en beskrivning över 
hur deras 1800-tals militärrevolverpatron utvecklades. Källan är Cartridges of the world av 
Frank C. Barnes. Förklaring följer och redan namnet/namnen på patronen, det handlar alltså 
om en och samma patron i allt väsentligt, kan förvarna den observante läsaren om vad som 
komma skall. 

Citat: 455 Revolver Mk I /455 Colt/455 Enfield. 455 Revolver Mk I antogs av den Brit-
tiska armen 1892 för att ersätta 476 Mk III och 455 Enfield Mk I ammunitionen. Trots 
olika beteckningar har dessa två patroner samma hylsdimensioner. De skiljer sig end-
ast i kulans diameter, typ och konstruktion. 476: an var en svartkrutspatron och det 
var också 455 Mk I i början. Under 1894 byttes emellertid svartkrutet mot det då nya 
rökfria Cordite krutet och efter några år hade man upptäckt att det rökfria krutet brann 
effektivare i en kortare hylsa. Som en konsekvens av detta antogs en kortare hylsa 
1897 och den här nya förändrade patronen fick beteckningen 455 Revolver Mk II. Det 
här är samma patron som 455 Webley som är välkänd hos Amerikanska skyttar. Dess 
hylsa är 0,11 – 0,14 tum kortare än den ursprungliga hylsan. 455 Colt är inget annat än 
den kommersiella beteckningen på 455 Revolver Mk I med en något förbättrad ladd-
ning. Den finns listad i olika publikationer och laddades av Amerikanska företag under 
det här namnet tills produktionen upphörde i slutet av 1930 talet. Det är inte en patron 
designad av Colt men har dock en ballistik som skiljer sig från den Brittiska Mk I. Se-
nare antogs en ny hylsdimension och den här patronen kallades 455 Colt Mk II. 

455 Mk I, 455 Mk II, 455 Colt och den ursprungliga 476 Revolver är alla sinsemellan ut-
bytbara och kan användas i tidiga Brittiska tjänstevapen. Även 450 Revolver patronen 
kan avfyras i dessa vapen. I dag är det dock bara 455 Webley som laddas kommersi-
ellt. 

Till slut en torr kommentar från redaktören/utgivaren Stan Skinner: De som inte åtminstone 

i någon mån blir förvirrade av beteckningarna för de Brittiska grovkalibriga patronerna 

är av ett sällsynt släkte. Slut citat. 

Jag tror att jag en gång räknade att det finns över 600 olika patroner för handeldvapen lis-
tade och beskrivna i Cartridges off the world. Som tur är för jägaren så har en mängd av 
dessa utgått ur produktion och många är pistol och revolverpatroner som är ointressanta för 
alla andra än möjligtvis gryt- och fälljägaren samt samlare. Dessutom finns en mängd moder-
na militära patroner listade men helt obefläckade är ju inte de heller vad gäller bidrag till kao-
set som jägaren ligger och guppar i, då många av dem även används för jakt. En av de mili-
tära gamlingarna, från den allra virrigaste svartkrutseran som har överlevt till idag och som i 
moderna laddningar dessutom avnjuter en ökad popularitet bland jägare är 45–70 Gover-
ment. Den började sin bana 1873 som en amerikansk militärpatron i ett enkelskotts Springfi-
eldgevär. Den har också en massa olika gamla beteckningar som faktiskt förklarar              
åtminstone till en del filosofin bakom det äldre brittiska systemet för att beskriva en viss pa-
tron. Den som är lite insatt i vapenteknik finner att det kan finnas en viss logik bakom beteck-
ningarna och att den logiken kan vara informativ och berätta mera om patronen än det met-



riska systemet. 45 – 70 Goverment hette också 45-70-330, 45-70-350, 45-70-405, 45-70-500 
och 45 Goverment. Den första siffran anger kuldiameter i hundradels tum, den andra svart-
krutladdningens vikt i grains och den tredje kulans vikt i grains. 

Om vi bara tar den sistnämnda beteckningen ”45 Goverment” så säger den för den i syste-
met invigde, men som för övrigt inte vet mera om patronen, att den är 45 kalibrig, d.v.s. kuldi-
ametern är någonstans runt 0,45 tum = 11,4 mm och att den var antagen av den ameri-
kanska regeringen som tjänstevapen, då det är underförstått att ”Goverment” står för den 
amerikanska regeringen och ingen annan regering. Om det är en gevärspatron eller revolver-
patron framgår dock inte per automatik. Men ger man istället beteckningen 45-70-405 åt 
samma person så kan han räkna ut att den är 45 kalibrigg, har en svartkrutsladdning som 
väger 70 grains (1 grain=0,0648 gram) och har en kula med vikten 405 grains = 26 gram. För 
den som har ett hum om hur mycket energi 70 grains svartkrut kan lämna till en 45 kalibrigg 
kula på 405 grains, så kan han göra en ungefärlig beräkning av patronens prestanda och an-
vändningsområde. T.ex. så kan han räkna ut att den är så pass kraftig att det måste handla 
om en gevärspatron då rekylen skulle ha en handledsknäckande effekt i en pistol eller revol-
ver. Och som jaktpatron orkar den säkert på ett humant sätt ha ihjäl en hjort åtminstone, 
kanske lite större djur också. 

Nu har den uppmärksamme läsaren upptäck att jag dels beskriver hur otydligt det brittiska 
systemet är och sedan beskriver jag hur mycket man kan utläsa ur den. Hur går det ihop? 
Det gör det inte heller. Vi skall inte glömma att Amerika koloniserades av européer under lop-
pet av några hundra år och de tog till att börja med med sig rubbet av teknik och kultur från 
Europa. Så småningom började man utveckla en mångfald av olika modifierade europeiska 
kulturer i det nya hemlandet. Någon form av övergripande och sammanhållande amerikansk 
kultur formades också till slut (men naturligtvis inte förrän efter ett blodigt inbördeskrig) och 
gav så småningom sin egen touch åt allt som producerades och gjordes där. 45-70 Gover-
ment är som nämnts en amerikansk uppfinning och det som är kvar av det brittiska är mått-
systemet. Britterna själva har aldrig stått ut med sådana övertydliga beteckningar. Den brit-
tiska aristokratin hade ju all tid i världen att lära sig betydelsen av socialt kodade beteckning-
ar på alla möjliga områden, och vapen och patroner var inte undantagna.  

Min egen favoritpatron (jag älskar faktiskt den charmiga inkonsekvensen i det brittiska kao-
set) bland de brittiska jaktpatronerna heter, om man slår ihop alla de beteckningar som den 
hade, 318 Westley Richards Accelerated Rimless Nitro Express. Om det fanns någon vanlig 
logik i namnet så skulle 318 betyda 0,318 tums diameter på kulan. Men eftersom det handlar 
om en äkta brittisk patron så är den verkliga kuldiametern 0,330 tum! Sedan kan man fråga 
sig vad den är ”accelererad” från då den tydligen var en helt ny patron och inte en modifierad 
variant från någon redan existerande? Britterna kallade vissa gevär för ”expressgevär”. Jag 
förstår nog inte riktigt vad de menar med ”express”. Mest hittar man ordet i namnen på de 
riktigt tunga flänsförsedda dubbelstudsarpatronerna som 500 Nitro Express och därifrån är 
det lätt att dra slutsatsen att ”nitro” +”express” har tillkommit efter att patronen började laddas 
med rökfritt krut istället för det ursprungliga svartkrutet. ”Express” skulle då visa på den 
ökade hastigheten som kulan får. Det kan man ju tro tills man snubblar över t.ex. 577 BP Ex-
press patronen, där BP står för ”black powder”, alltså svartkrut. Till på köpet är vår tidigare 
318 W-R Nitro Express en patron för repeterstudsare av Mauser typ!   

I USA hittar man en jaktpatron som numera, för det mesta, heter 280 Remington, men som 
också kan heta 7 mm Express Remington! Vill man flörta med brittiska kunder kanske? Men i 



så fall borde man ha behållit 280 som prefix då den ju är en tum-angivelse på kuldiametern 
som säkert har större attraktionskraft på den konservativa britten. Å andra sidan hade de brit-
tiska storvilt-express-bössorna och express-patronerna förvärvat ett i det närmaste magiskt 
rykte om sig i Afrika så kanske vill man genom att använda ordet ”express” i beteckningen 
knyta till just detta magiska i den amerikanska marknadsföringen. Det skulle kanske förklara 
7:an då den för jänkarna måste vara lite mera exotisk än den hemtama 280:an. Sedan så har 
ju Remington också sin välkända 7 mm Remington Magnum som verkligen har express-
hastighet på kulorna men inte katten heter den express, inte? 

Jag brukar säga som så att: Ju flera kockar, desto mera soppa! Då kan man återigen fråga 
sig varifrån alla kockar inom jaktvapen och jaktpatronbranschen kommer? Förövrigt har jag 
ännu inte ens berört det som de till det metriska systemet fixerade germanska patronkockar-
na har kokat ihop, vilket jag återkommer till lite senare.  

Det som jag uppskattar näst mest med vapen, det bästa är naturligtvis att jaga eller idka 
sportskytte med dem, är alla de intressanta lektioner i praktisk fysik de kan ge den intresse-
rade. De ger dessa lektioner till ett överkomligt pris som nästan alla har råd med. För 1,5 - 3 
millioner kronor kan du köpa dig utbildning i praktisk fysik med stora krafter i rörelse om du 
köper en Ferrari. Du kan lära dig att kontrollera och utnyttja 300 – 600Hk till din fördel -  eller 
tappa kontrollen över dem i 270 km/h och pulveriseras mot en bergvägg. Det som räddnings-
tjänsten kan skrapa fram av dig ur vrakresterna ser ut som det som blir kvar i en saftcentrifug 
efter att du har centrifugerat ut saften ur 70 kg tomater. Den här risken är minimal med va-
pen. Du kan visserligen ha valt fel vapen för att möta den där björnen eller elefanten och det 
som då blir kvar av dig kan kanske likna det som blev kvar efter olyckan med Ferrarin, men 
risken är oerhört mycket mindre. Det är mera sannolikt att du tövlar till det på annat sätt och 
orsakar en vapensprängning men troligtvis blir du då inte av med mera än några fingrar eller 
en hand, eller ett öga i värsta fall. Den risken är också mycket liten, ungefär lika liten som att 
du någon gång skulle få tillbaka för mycket pengar i skatteåterbäring. Ändå hanterar du tiotu-
sentals hästkrafter varje gång du tar på trycket.   

Ferrari: Släng dig i väggen, ta dig i häcken, gå och bada! Ferrarins 0 – 200km/h på 10 sekun-
der är rena sköldpaddsracet jämfört med vad en vanlig studsarkula presterar. 0 – 3000+ km/
h på några millisekunder. Det är vad de stora pojkarna med hängselbyxor kallar för accele-
ration! När kulan sedan når bogen på älgen, tränger in och expanderar blir inbromsningen 
och energiavlämningen så våldsam att ytterligare ett antal tiotusen hästkrafter utvecklas un-
der någon millisekund. Det som egentligen sker under skottutvecklingen i pipan är att den 
kemiska energin i krutet omvandlas till rörelseenergi i kulan, och det sker på några millise-
kunder. T.ex. 5 gram krut brinner på några millisekunder. Vi säger exempelvis 2,5 gram per 
millisekund, det skulle göra 2500 gram i sekunden. Det är vad en fartygsdieselmotor på säg 
runt 30000 - 60000 hk bränner av tung brännolja per sekund. Siffrorna stämmer inte alls ex-
akt, t.ex. har krut och olja olika energiinnehåll per viktenhet, dessutom innehåller krutet det 
för förbränning nödvändiga syret vilket måste tillsättas brännoljan och verkningsgraden i en 
motor skiljer sig säkert avsevärt från den i en patronkammare. Storleksklassen på effekten 
stämmer däremot väl för ett illustrativt syfte och ger oss en lätt skrämmande uppfattning om 
vad vi egentligen håller på med. Den som vill söka upp de matematiska formlerna i ämnet 
kan i stället räkna på en specifik kulas mynningsenergi och få en lite mera exakt siffra på det 
viset. Räkna gärna även på den effekt som kulan avger vid sin inbromsning i en kropp, säg 
t.ex. att den bromsas in till stillastående i 30 cm älg, vilket inte är ovanligt om man använder 
sköra kulor. Kulan är därför egentligen bara ett sätt att föra över krutets kemiska energi till 



älgkroppen, det är energin som dödar och kulan är transportmedlet - åtminstone i teorin. 
Framöver skall jag visa att praktiken skiljer sig något, för att inte säga avsevärt, från teorin. 

Kraft har alltid imponerat på människan och mera kraft eller på något sätt bättre kraft impo-
nerar än mera. Genom att det är så förhållandevis billigt och enkelt för handladdaren att kon-
trollera dessa stora krafter har många nya patronsoppakokande kockar fötts och föds stän-
digt. Hade dessa kockar varit ordentligt rika kanske de hade sysslat med att trimma Ferrarin 
istället, men då hade kockarna varit färre och därmed storleken på soppan mindre, då rika 
kockar är betydligt mera sällsynta än vad fattiga är. Faktum är att många av dessa över 600 
olika patroner beskrivna i boken Cartridges of the world har konstruerats och utvecklats av 
fattiglappar som du och jag. Det, bästa läsare, är en av de huvudsakliga orsakerna till denna 
enorma jaktpatronsoppa som kokats ihop av så många olika kockar.  

En annan orsak är säkert att det saknades en standard för skjutvapen och patroner under 
flera hundra år av koloniseringen av Amerika. Lokala vapentillverkare ute på prärien gjorde 

sina egna pipor med egna mått och tillverkade även kulgjutnings- och andra laddverktyg som 
matchade dem. Folk blev därför tidigt habituerade vid en uppsjö av olika kalibrar och de 
mera garvade vapenanvändarna var säkert medvetna om förhållandet och fann det naturligt 
då själva tanken på en standardiserad vara ännu inte var uppfunnen. Man visste inte om nå-
got bättre och kunde därför inte begära något bättre. De stora amerikanska vapentillverkarna 
började så småningom standardisera de patroner som de tog upp i sin produktion och sedan 
kom SAAMI (1926), en amerikansk organisation för standardisering av vapen och ammunit-
ion som alla amerikanska tillverkare anslöt sig till och som idag motsvarar det europeiska 

Intresse och entusiasm föder nyfikenhet, nyfikenhet leder �ll kunskap, kunskap ger experimentlusta. Om man  

har e" likasinnat kontaktnät �ll hjälp är man nu bara e" stenkast från a" utveckla y"erligare en ingrediens �ll 

sportsky"arnas  Bouillabaisse. I familjärare sammanhang även kallad patronsoppa! 



CIP. Då den brittiska adeln var mera mån om sin hälsa än den amerikanska cowboyen så 
fick England mycket tidigare sitt London Proof House (1657) dit alla vapen måste skickas för 
säkerhetstestning. Därför var man i USA under mycket längre tid van vid att också en patron 
hade full konstnärlig frihet att utvecklas åt vilket håll som helst. Och det gjorde den, med be-
sked! 

Blir man då lyckligare av all denna mångfald? Ja, som vapennörd blir man ju lycklig av att 
gotta sig i joule, foot-pounds, meter per sekund, killing power och knock-out values. Det är 
dock inte säkert att man blir en bättre jägare.  

Vi skulle nu kunna gå tillbaka till 1970 talet när jag var ung och vacker och hade börjat intres-
sera mig för bänkskytte och handladdning. Det var då nästan helt och hållet en amerikansk 
sport. Det är den inte längre även om den stora massan av bänkskyttar även idag finns i 
USA. Men andra har också lärt sig, vi har t.o.m. en ålänning som fått en världsmästartitel i 
sporten. När jag idag tittar i Normas laddhandbok från 2004 så är det som om tiden stått 
stilla. Ännu dominerar de amerikanska patronerna marknaden och ännu är de amerikanska 
höghastighetspatroner intressanta, för att inte säga glödande heta på marknaden. Och nya 
har tillkommit sedan 1970, de flesta amerikanska naturligtvis. Vi har fått alla dessa Winches-
ter Short Magnum och Remington Ultra Magnum patronerna, precis som om de skulle tillföra 
något nytt av praktiskt värde. Roy Weatherby, den amerikanska höghastighetsfanatikern som 
intressant nog haft ett oavbrutet samarbete med Norma sedan 1950 talet, har under tiden 
skapat några nya värstingkalibrar.  Allt det här höghastighetsflummet attraherade mig i början 
av 1970 talet och det attraherar mig än idag. Jag skulle även vilja chipstrimma min bil, till vil-
ken nytta vet jag inte, kanske bara för att man kan göra det.  

Kraft attraherar, kraft har alltid vara attraktivt och begärligt. Att vara lite starkare, snabbare 
och sexigare än andra har i alla tider varit en utmaning för riktiga män som inte rakar sig med 
Gillette hyvlar. Om de överhuvudtaget rakar sig så är det med jaktkniven eller en Rabaldo 
Dominator elmaskin från 50-talet. De kör en Hummer H1 till vardags, en gammal men i per-
fekt skick varande Shelby Cobra GT500 Super Snake under helgen och har en Stridsbåt 90 
till husbehovsfisket. Men även han med Ford-Hoppan kan dra fram en 416 Remington Mag-
num ur bakskuffen, det vet man aldrig. Han kanske inte har råd med de övriga macho attribu-
ten, eller ens intresse för dem, han kanske t.o.m. rakar sig ibland men något lite bättre än 
den där trötta, gamla ryssbössan som han ärvde från farfars dödsbo vill han ju ha.  

Jag började min egen höghastighetsbana med en 22-250 Remington. Den var den näst 
snabbaste som fanns i katalogerna i början av 1970 talet. Egentligen ville jag ha en 220 Swift 
som var den snabbaste men den var ökänd för att bränna slut på piporna onödigt fort, så re-
dan då måste jag ha varit i besittning av förnuft i någon form, även om det kanske inte var 
den mest påfallande egenskapen jag hade. 22-250 är i allt väsentligt en nerstrypt 250-3000 
Savage som härrör från 1915. 250-3000 (kaliber .25, utgångshastighet 3000 fot/sekund) 
hamnade snart i händerna på dessa entusiastiska, privata patronutvecklare som kallas för 
”wild catters” som ville hotta upp den lite. Till slut blev den (1965) som så många av de andra 
amerikanska ”wild cat” patronerna antagen som en standardpatron av Remington och fick då 
sin slutgiltiga beteckning 22-250 Remington. Det är en rätt välbalanserad patron som blivit 
som mest populär som skadedjurseliminerare för långhållsskyttar på avstånd upp mot och 
över 300 meter. Den har med viss framgång även använts för bänkskyttetävlingar men är i 
det avseendet sedan länge omsprungen av ett flertal andra patroner som utvecklats enbart 
för bänkskytte. Det kan delvis förklara varför jag aldrig fick en plats i bänkskyttarnas Hall of 



Fame med min 22-250:a. Skall man i Norden kunna utnyttja den fullt ut på jakt på matvilt så 
är man nästan tvungen att skaffa sig en hel del kunskap i bänkskytte. Det går inte att med 
den skjuta kroppsskott på de förhållandevis korta nordiska avstånden, utan vad man än jagar 
med den och vill slippa köttförstörning av större mått måste skotten sitta i halsen eller huvud. 
Utgångshastigheten på kulan ligger alltid långt över 1000 meter per sekund, lätta kulor går 
att pina upp mot 1200 m/s, och det kräver sina offer i form av förstörd kött på våra korta nor-
diska jaktavstånd. En som laddar patronerna själv kan ju förstås alltid gå ner en bit i hastig-
het. 

Men patronen är representativ för det amerikanska höghastighetstänkandet. Det finns natur-
ligtvis en hel del praktiska fördelar med höga utgångshastigheter om man jagar i den ameri-
kanska terrängen. En hög utgångshastighet ger en flak kulbana och tillräckligt med kvarva-
rande rörelseenergi hos kulan när den träffar målet på mycket stora avstånd där kulhastig-
heten har minskat till kanske 60 % av utgångshastigheten. Tittar man på en 10,4 grams        
7 mm kula med ballistiska koefficienten 0,475 som har utgångshastigheten 975 m/s (7mm 
Weatherby Magnum) så kommer den vid 600 meter att fortfarande röra sig med 589 m/s och 
ha en rörelseenergi på 1857 Joule. Du skjuter med en 7mm WM men träffar som med en 
7x57mm Mauser på 200 meter, har du tänkt på det? Det här räcker för att ha omkull även 
stora hjortar, älgar och björnar och det nämnda skjutavståndet är alls ingen utopi – i USA!  

Det finns dock några saker som gör den mindre lämplig för nordisk jakt. Inte ens alla ameri-
kaner kan utnyttja den som det är tänk från början. För det första måste du jaga i sådan ter-
räng att du inte kommer närmare viltet än säg 400 – 800 meter. I USA skjuter man ofta över 
en dalgång t.ex., eller i öppna halvöknar. För det andra måste du ha tränat oerhört mycket på 
dessa avstånd innan du vågar dig på så långa skott, åtminstone om du känner något som 
helst ansvar över viltets välfärd. Du måste kunna bestämma avståndet med stor noggrannhet 
och hur kontrollerar du vindavdriften på det avståndet? För det tredje så är rekylen inte obe-
tydlig och mynningsknallen ensam kan döda vilt på korta håll. Risken är att du snart får ner-
vösa symptom av skyttet, tappar fokus på viltet och börja blunda och rycka av skotten och 
det dödar visserligen väldigt effektivt, men enbart den nödvändiga precisionen. För det fjärde 
måste allt träningsskytte ske med stort tålamod så att du inte överhettar pipan det minsta, då 
insidan av den annars snart har följt med kulan ut i terrängen med förlorad precision som 
följd, och du måste hitta platser för långhållsskytte där du i lugn och ro kan öva. För det 
femte, om du vill få bra skottverkan där ute vid 600 meter så måste du välja en relativt mjuk 
kula som expanderar bra vid de 500 – 600 m/s som hastigheten kommer att vara där långt 
ute. Det här betyder att om du nu hamnar i ett läge som är normal i norden, d.v.s. skott på 20 
eller 70 meters avstånd, så kommer den här mjuka kulan att träffa viltet i mera än 900 m/s 
hastighet och du får en explosion inne i djuret. Ur djurskyddssynpunkt kan det här vara bra 
då viltet knappast kommer att märka vad som hände, ur en köttförstörningssynpunkt är det 
inte alls bra. Om du är en av dessa som åker till Norrland och skjuter en älg och i stället för 
att ta hem den och mala resterna av det som blev över sedan skottskadorna rensats bort till 
färs, försöker sälja den till ett lokalt viltslakteri så kommer slakteripersonalen knappast att 
göra vågen när de dragit skinnet av djuret. Om du däremot har otur så sker explosionen in-
nan kulan har nått in i de vitala organen på ett vilt som skjuter tillbaka. Fortsättningen på den 
actionfilm som följer är det inte så många som vill spela huvudrollen i. Med den möjligheten i 
åtanke kanske det hade varit bättre att begränsa sig till en 7x57mm, med allt vad den kali-
bern ger i form av frihet att träna både praktiskt och ekonomiskt. Du vet också att din kula 
fungerar på alla praktiska skytteavstånd från 0 – 200 meter och därigenom får du förutsebara 



resultat varje gång. Är det inte märkligt att du är villig att skjuta ett djur på 600 meter med en 
viss kombination av kula och terminalhastighet och anslagsenergi, men inte med samma 
kombination på 20 eller 200 meter? 

Det fanns två herrar i 
USA som på sin tid var 
välkända jakt och va-
penskribenter med 
mycket stor praktisk 
erfarenhet. Det var 
Jack O´ Connor och 
Elmer Keith. De repre-
senterade egentligen 
två olika skolor inom 
det praktiska skyttet 
men var i alla fall över-
ens om några saker: 

Om du träffar precis på rätt ställe så är det inte speciellt avgörande vad du träffar med. Om 

du träffar på fel ställe så spelar det heller ingen större roll vad du träffar med. Men om du 

träffar på ”nästan” rätt ställe, då kan det som du träffar med vara avgörande. Det fanns en 
legendarisk elfenbensjägare med namnet Walter D.M. Bell som i början av 1900 talet sköt 
mera än 1000 elefanter med en 7X57mm Mauser, en patron i 308Win. klassen, vanligtvis 
med ett enda skott. Hade han träffat bara ”nästan” rätt så hade han varit mycket betjänt av 
en av de klassiska stora elefantkanonerna. Men han var en mästerlig skytt med iskalla ner-
ver och många av de andra som entusiastiskt försökte sig på att kopiera hans trickskytte mot 
farligt vilt hamnade snart på kyrkogården i Nairobi. 

 

Låt oss återgå till min 22-250 och 1970 talet. Vapnet som jag sköt den i var en SAKO Varmin-
ter, en för ändamålet liten fin studsare med det gamla L46 låset. Den hade en tung pipa och 
en lite grövre stock som med sin undertill flata framstock var bekväm att skjuta med från 
sandpåsar och annat stöd. Även om det fanns många olika kulor att välja på i kalibern redan 
på den tiden så var så gott som alla avsedda för antigen rent precisionsskytte mot fjärran 
papperstavlor eller mot skadevilt på långa håll. De var alla mer eller mindre benägna att ex-
pandera våldsamt om de träffade mera motstånd än vad en pappersmåltavla kan ge. Det 
finns en praktisk nytta med detta, sådana kulor rikoschetterar inte utan pulveriseras av första 
bästa hårda föremål de träffar och i de farterna är en jordklump på en åker eller en vattenyta 
hård nog för ändamålet. Det enda matnyttiga vilt jag sköt med den var sjöfågel på våren. 
Vissa dagar ville inte fåglarna komma nära land där vettarna och hagelbössorna väntade på 
dem utan låg och guppade kanske 80 – 120 meter ute i sjön. Eftersom vi jagade mest på hol-
mar långt ute till havs var deras guppande ofta rätt så våldsam i sjögången. Men jag lärde 
mig att överlista dem trots det. Skott på kroppen slutade jag snabbt med, då det inte blev 
mycket mera än några slamsor kvar av fåglarna, vilka vitfågeln hastigt åt upp. Då bössan till-
sammans med mina handladdade patroner hade bänkskytteprecision började jag skjuta mot 
huvud och hals istället. Målområdet rörde sig ju upp och ner hela tiden i vågorna men jag 
fann att det gick att tajma skottet precis när fågeln kom till sin övre punkt på vågen och stan-
nade där för en bråkdel av en sekund innan den åkte ner igen. Den snabba kulans korta 
bantid tillsammans med en lyckad tajming, möjliggjorde träff i huvud eller hals. En träff i hu-

A" få kulan a" hålla ihop och prestera i alla sannolika och osannolika 

anslagshas�gheter  är en utmaning för �llverkarna. Så fort de tror sig 

ha lyckats kommer någon patronsoppakock och trimmar upp has�g-
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där med en oförtjänt skammens rodnad över kinderna. 



vud eller hals gjorde fågeln huvudet kortare, så att säga.  

Det mest intressanta var dock att studera effekten av höghastighetskulans verkan när träffen 
inte var perfekt. Fågeln dog precis lika bra med en snuddträff på huvud eller hals och vissa 
skott hade uppenbarligen inte ens rent fysiskt haft kontakt med fågelns vävnader utan trolig-
en flugit några millimeter eller bråkdelar av millimeter utanför vävnaderna, och chocken av 

lufttrycket i kulans bogvåg, den som orsakar överljudsbangen, hade fortplantat sig till halskot-
pelaren eller hjärnan. En vigg minns jag speciellt. Den dog omedelbart som de andra men 
när jag bärgade den såg jag inte några skador på huvud eller hals, däremot var vänster 
vinge av. Jag hade gjort ett riktig dåligt skott och skjutit av vingen ungefär på överarmens 
övre del. Först var det svårt att förstå varför den hade stendött av ett så perifert skott men 
när jag kände på överarmsbenet in mot kroppen var benet i småsmulor. Vingen hade vid 
skottillfället, fågel låg ju och simmade, varit indraget mot kroppen. Någon form av kombinat-
ion av direkt tryckvåg från kulan och den chockvåg som fortplantades in i kroppen via över-
armsbenet måste ha dödat fågeln på fläcken. Det här fenomenet brukar kallas för hydrosta-

tisk chock. 

 

Jag har skjutit några gräsänder på det här indirekta viset också. En vissen, genomregnig 
senhöst för många år sedan satt jag deprimerad i ett rådjurstorn vid en delvis översvämmad 
åker. Risken för att något rådjur skulle komma ut och tvätta klövarna i badet var minimal. När 
det började bli så mörkt att jag funderade på att åka hem kom en flock gräsänder och slog 
sig ner på sjön som bildats. De var mycket nära mig, 20 – 30 meter, och jag hade bara min 
30-06:a. Jag visste att det var helt lönlöst att skjuta på kroppen då det inte skulle bli något 
kvar att äta. Det var också så mörkt nu att jag inte ville se huvudet eller halsen på dem or-
dentligt, mest bara de mörka kropparna med den ljusa buken som paddlade omkring. Då flög 
fan i mig och jag kom att tänka på den hydrostatiska chocken. När två fåglar simmade precis 



ihop sköt jag ett skott, uppskattningsvis en eller två tum under dem i vattnet. Jag såg bara 
vagt en våldsam kaskad i kikarsiktet, hörde hur fåglar flög iväg, men när jag återfått seendet 
som tillfälligt bländats ned av mynningsflamman låg det två stendöda änder på vattnet! När 
jag reppat fjädrarna av dem hittade jag inte några betydande skador på kropparna, det kan 
ha funnits blåmärken men jag minns faktiskt inte. De måste ha dött av det våldsamma slaget 
från vattnet som fick dem att lyftas upp, hur högt vet jag inte då det var så mörkt. Man kan 
tycka att duntäcket på buken skulle dämpa en hel del, men hur det nu än är med den saken 
så dog de ögonblickligen.  

En annan gång, från samma torn, sköt jag ett märkligt skott mot ett rådjur och när jag nu be-
rättar hur den dog så kommer ingen att tro på mig men det förväntar jag mig inte heller, så 
osannolik är historien. Jag vill ändå hävda att det är sanning. Gud och Maud och vår dåva-
rande hund Springer är mina vittnen. Det här hände tyvärr innan jag skaffat en vettig kamera, 
än mindre en bra blixt till den, då det hade varit intressant för läsaren att se en fotodoku-
mentation av resultatet.  

För övrigt var det en helt vanlig situation, en bock kommer ut på åkern från skogen men ”tror” 
inte riktigt på säkerhetsläget och går framåt nervöst hela tiden, nafsande en tugga här och 
där. Jag sitter med 30-06:an och den är nu laddad med en kula som jag höll på att experi-
mentera precisionsskytte med, en Lapua Scenar. Det är en ytterst strömlinjeformad tingest 
avsedd för långhållsskytte mot papper, inget annat. Den har en mycket liten hålspets i den 
långa spetsiga nosen. Den är lite åt det tunga hållet, jag vill minnas att den var på 11 eller 12 
gram och det gör att redan vikten gör den rätt lång i 30 kaliber, dem slanka formen förlänger 
den ytterligare. Jag hade inte provat den på rådjur tidigare men mitt i skjutövningarna hade 
jag blivit sugen på en rådjursittning och det var det enda som bössan var inskjuten med för 
tillfället. Råbocken stannade aldrig upp riktigt utan började gå mot skogen igen. Då de ofta 
stannar upp ett ögonblick i skogskanten innan de hoppar in i buskarna så följde jag den i ki-
karsiktet hela tiden. Den här bocken stannade också, men med baken emot mig i en mycket 
snäv vinkel. Jag kunde dock se vänster bog och den tänkta linjen framför buken som bildas 
av de bakre revbenen. Min plan var att sätta kulan i linjen, den skulle då, förhoppningsvis 
utan att skada magsäcken, gå in i bröstkorgen på insidan av bogen. Skottet föll, bocken mar-
kerade träff och hoppade in i skogen och försvann.  

För säkerhets skull hoppade jag in i bilen och åkte hem efter en hund. Det tog en stund så 
det var beckmörkt när vi var tillbaka. Hunden hittade djuret bara 30 - 40 meter in i skogen, 
jag såg i ficklampsskenet att det var ett stort hål ungefär där jag siktat. Konstigt, tyckte jag 
men funderade inte mera på det just då. När jag kom hem och började pula med djuret, jag 
tar ofta hem dem med tarmar och allt, blev jag snart ruskigt förbryllad av vad jag såg i det 
svaga ljuset från gårdslampan. Till att börja med fanns det inget utgångshål framtill på djuret 
men ”ingångshålet” var oresonligt stort. Dessutom fanns det längst ut på vänster lår, på sidan 
av den stora, yttre lårmuskeln ett ganska fult men grunt sår. Som om inte det var nog så 
hade pälsen på utsidan av bröstkorgen och bogen en liten spikrak väg, mindre än 10mm 
bred, som om den vore klippt med en miniatyrgräsklippare. ”Stigen” var i perfekt linje med de 
två andra skadorna. Jag var tvungen att kalla på Maud för att bekräfta att jag inte såg i syner. 
Hon såg samma sak som jag, kulan hade bortom allt tvivel studsat ut från rådjuret! 

När vi stått där en stund och kliat oss i huvudet så att vi till slut hade stickor under naglarna 
började hela händelseförloppet så sakteliga klarna. Jag hade skjutit kanske en halv eller en 
tum till höger från den planerade skottlinjen och träffpunkten. Den långsmala kulan hade med 



mindre än halva sin diameter träffat först utsidan av den stora lårmuskeln, ungefär som en 
planande båt träffar toppen av en våg med sin botten. Precis som båten hade kulan nu fått 
en snedställning utåt som kvarstod när den lite snett med sin sida träffade bukskinnet och 
där fick ytterligare en knuff utåt från djuret, just på grund av ”vattenplaning”. Nu hade slum-
pen gett den en sådan riktning att den utan att snudda vid själva skinnet på bröstkorgen och 
bogen flög som en trimmad gräsklippare genom pälsen och lämnade denna märkliga stig 
efter sig. Vi skall komma ihåg att i dessa farter är vätskefyllda vävnader i relativa termer lika 
hårda som trävirke och att kulan var extremt strömlinjeformad med en ytterst liten hålspets. 
Hade själva hålspetsen haft någon direkt, framifrån riktad kontakt med vävnader så hade den 
fläkts upp och förloppet blivit något helt annat, men i alla fall mycket närmare det planerade. 
Men ett mysterium återstod, varför hade djuret dött så snabbt av trots allt små skador? Den 
gåtan fick sin lösning när vi tog ur djuret. Kulans kontakt med bukskinnet hade skapat en 
tryckvåg som hade slagit ett upp en ca 5 cm lång spricka i kroppspulsådern inne i bukhålan, 
vilket leder till ett ganska ögonblickligt blodtrycksfall. Det här är hydrostatisk chock såsom 
den dyrkas av höghastighetsanhängarna! 

Maud köpte i något tidigt skede det som jag efter några år kom att kalla för ”Dödsmaskinen”, 
en gammal Sako-Mauser 98 som efter köpet ompipades till 243 Winchester med en tung 
Shilen pipa. Det är också en patron som kan kallas för en höghastighetskaliber, i princip en 
308 hylsa nerstrypt till 6 mm. Den kan skicka iväg allt i minst 900 meter per sekund och lätta 
kulor med över 1000 meter per sekund. Med åren lärde jag mig att för matvilt finns det bara 
en kulvikt för den här patronen, 100 grain = 6,5 gram och det är nästan den tyngsta för kali-
bern. I början provade jag skjuta rådjur med kulvikter ner till 70 grain och farter på över 1000 
meter per sekund och lärde mig en hel del om hydrostatisk chock av dem. Med skott som tog 
bara lite för långt bak i bröstkorgen kunde magsäcken vara spräckt, levern liksom förvandlad 
till någon sorts mosaik och tarmarna helt blodsprängda. Man kunde tro att djuren skulle dö 
på fläcken och det gjorde de ibland men långt ifrån alltid, de kunde gå en bra bit innan ljuset 
slocknade för dem. Dock förlorade vi aldrig något djur tack vare duktiga hundar.  

Några skott med lätta kulor minns jag väldigt väl och speciellt en, den som slutligen fick mig 
att gå upp till maximal kulvikt för all framtid. Jag hade satt en 70 – 80 grains kula på kort håll, 
kanske 80 meter, mitt i vänster bog, rakt från sidan på ett rådjur. Djuret dog på fläcken utan 
att kulan hade gått ordentligt genom bogen. När jag flådde djuret var det blåslaget på hela 
vänster sida från atlaskotan till höftkammen. Ungefär 25 % av djuret var helt förstört. Jag för-
stod då att Roy Weatherbys och andra höghastighetsfanatikers lära kanske inte riktigt pas-



sade mitt sätt att tänka. Den första 100 grains kulan jag sedan hittade var en Norma kula av-
sedd för just rådjur. Det första djuret jag sköt med den fick den i sig ganska rakt framifrån. 
Den gick in i bröstet lite snett under halskotpelaren, fortsatte bakåt genom alla tarmar och 
andra godsaker och jag hittade den sedan på insidan av skinnet bakpå ena låret. Den hade 
alltså penetrerat hela djuret på längden utan att splittras. Ur en köttjägaresynpunkt var väl 
själva skottet inte så lysande då jag sköt sönder tarmarna, men det var en bra lektion i hur en 
bra kula med rätt fart fungerar. Framför allt hade den hydrostatiska chocken nästan uteblivit, 
vilket kändes befriande. Tarmskadorna var av mekaniskt ursprung som uppkom när kulan 
passerade dem.  

Det har för övrigt säkert skjutits mera än 120 rådjur med den här bössan, både med för lätta 
kulor men mest med rätta kulor och alla djur har hittats. För det mesta har de blivit på plat-
sen, om inte så inom 50 meter, och någon enstaka har gått längre än 100 meter men alltid 
mindre än 200. Med sin tunga pipa och den fina kolven som SAKO gjorde på 1960 talet, 
samt den flacka kulbanan som tillåter att man håller ungefär mitt prick på upp till 200 meter 
är den oerhört lätt att skjuta och snabb att komma till skott med. Det är därför jag kallar den 
”Dödsmaskinen”. Men det förutsätter att jag laddar tunga, hårda kulor i måttliga farter, då är 
den bra. Gränsen där köttförstörningen är nätt och jämt acceptabel går med bra 6,5 grams 
kulor vid ungefär 900 m/s i utgångshastighet. Själva dödandet av djuret kräver definitivt ingen 
hög hastighet med tunga, hårda kulor som alltid ger genomslag. Död, dödare, dödast finns 
inte i verkligheten. Med tunga, långsamma kulor och gott skytte reglerar men själv hur långt 
djuret går efter skottet. Vill man ha djuret på platsen och är beredd att offra lite kött så ger 
man ett högt bogskott. Vill man inte ha någon köttförstörning alls så skjuter man precis 
bakom bogen men då kommer djuret troligen att gå en bit. Måste man skjuta sneda skott så 
går det sällan att göra utan någon form av köttförstörning. Hjärtskott kan stoppa djuret på 
platsen eller efter 70 meter men det är inte förutsägbart på förhand. Det viktiga är att ha 
tryggheten i att veta att kulan alltid håller ihop, oberoende av skottvinkel och avstånd och 
oberoende av om den träffar ben eller inte. 

Med 30-06:an har jag sett detta mycket tydligt i en älgkalv. Dagarna innan kalven hade jag 
krossat båda bogarna på ett vildsvin med den då nya Lapua Mega kulan, som introducera-
des på marknaden med ”mördande” reklam. Den går ju fint, tyckte jag efter mordet på grisen. 
På älgkalven exploderade samma kula fullständigt i bogbladet, jag hittade aldrig en enda bit 
av den. Kalven stupade efter att ha skenat en kortare sträcka genom att benbitar hade kas-
tats in i lungorna med blödningar som följd. Jag kände mig återigen som ett offer för hän-
synslös marknadsföring. Tur i så fall att det inte var en gammal sur björn jag sköt på! Jag har 
skjutit många rådjur (på nordiska avstånd) med 30-06:an med både kulor avsedda för ameri-
kanskt långhållsskytte, d.v.s. designade för att skjutas ut med hög hastighet för att sedan, en 
god stund senare träffa djuret med låg hastighet långt där borta. Och så har jag använt kulor 
avsedda för nordisk jakt på kortare håll. De amerikanska har fin precision i min bössa så det 
är svårt att hålla fingrarna i styr när man träffar på dem i butikerna. De har en fin ballistisk 
koefficient så det är frestande att ladda upp farten för att få en riktigt flak kulbana. De dödar 
rådjuren som en blixt från klar himmel. Sen är det slut på det roliga. När man öppnar buken 
på rådjuret önskar man sig en slampump för att pumpa ut inälvorna med, och ett rökdyka-
raggregat för att slippa doften som sprider sig och får alla rävar i kringliggande sju kyrksock-
nar att drägla som Pavlovs hundar. Då även själva åsynen av de söndersprängda organen 
ofta räcker för att framkalla våldsamma kväljningar så det är trots allt bättre att spy direkt på 
backen än att gå omvägen via rökdykarmasken. 



De här obehagen slipper man helt med seriösa, tunga, långsamma kulor avsedda för skandi-
navisk närstrid. Djuren går visserligen ofta undan en liten bit innan de säckar ihop om man 
skjuter lite lågt eller bakom bogen, men det är egentligen ingen nackdel om man har en hund 
som man vill hålla i trim för eftersök. Även ett kort spår får hunden på bra humör och den 
känner sig delaktig i jakten och det vill man ju förunna sin bästa vän. Sedan när man öppnar 
djuret har man bara ett litet hål på ingångssidan och ett något större på utgångsidan och 
blodutgjutningarna under hinnorna är oftast så kallade ”gångutgjutningar”, d.v.s. blod som 
pumpas ut i hinnorna av djurets rörelse under den korta flykten. Något spår av hydrostatisk 
chock hittar man sällan och därmed uteblir även ens egen chock över köttförstörning när 
man drar skinnet av djuret.  

På tal om ”hydrostatisk chock” så hittade jag den här definitionen av den i en bok skriven av 
den professionella Afrika jägaren Terry Wieland, boken Dangerous-Game Rifles. Det hände 
sig i Indien 1857 när de koloniserande Britterna fick ett uppror från lokalbefolkningen emot 
sig. För att avskräcka myteristerna maximalt började man avrätta dem på ett ganska maka-
bert sätt. Myteristen bands med ryggen tätt mot mynningen på en 6 punds kanon laddad 
med 2 pund kanonkrut och kanonen avfyrades. Den ansvarige för myteristerna, Richard Col-
lier beskriver effekten såhär i en rapport (i min översättning). Citat: 

En skugga verkade förmörka solen. På orörliga vingar, som ett åskmoln, svävade tusen ga-

mar över avrättningsplatsen. Eld fördes till tändhålet på kanonen, luften skälvde till och tyck-

tes slitas isär. Hela bålen, noterade ett ögonvittne, flög mot skyn i ett vedervärdigt rött moln; 

huvudet sköts 30 fot upp i luften. När kroppen sprängdes som ett getskinn slog tryckvågen 

från skottet blod, benbitar och inälvor bakåt mot kanonjären och stänkte ner honom från hu-

vudet ner till benen. Från ovan dök gamarna som falkar och snappade åt sig stycken av hett 

kött. Det här, mina damer och herrar, är hydrostatisk chock! Slut citat. 

En vinter för kanske 15 - 20 år sedan satte jag mig under ett träd vid en lite åkertäppa i sko-
gen. Det var lite snö på åkern men inget på marken i skogen och rätt så kallt. Jag räknade 
med att klara av att sitta, utan att börja frysa alltför mycket, tills det blev helt mörkt. Det blev 
skymning och månsken och ett gäng rådjur kom till slut ut på åkern. Jag sköt mot en som 
stod lägligt till. Blind av mynningsflamman såg jag inte vad som hände på åkern så jag gick 
tillbaka till bilen och hämtade en ficklampa. Jag ville inte bara braka in på skottplatsen och 
röra till det ifall jag skulle behöva hämta en hund. Högst sannolikt förväntade jag mig i första 

hand att rådjuret skulle ligga där, alternativt en plym av blod och lungrester på bortre sidan 
av spåren på skottplatsen. Det fanns inget rådjur där men väl en plym av blod och lungor 

mot det ställe där jag hade suttit på den här sidan av spåret, precis som om någon hade sut-
tit på bortre sidan av djuren och skjutit den mot mig!  

Det här är ett sånt där ögonblick då man tvivlar inte bara på sina ögon, sitt förstånd, utan på 
hela sin existens! They are coming to take me away, ha, haa! Är det någon som minns den 
hitlåten från 60 – 70 talet? 

Nåväl, efter lite viftande med ficklampan över spåren såg jag att flocken hade fortsatt framåt 
men det påskjutna djuret hade vänt och gått tillbaka in i skogen. Där inne hittade jag den 
död, ca 60 – 70 meter från skottplatsen. Dess högra bog var som en röd massa med ett stort 
hål in i bröstkorgen medan den vänstra var helt oskadad. När jag tagit ur djuret och flått den 
förstod jag att förloppet måste ha varit följande: Kulan hade pulveriserats i bogbladet och 
dess frigjorda energi hade skapat en tryckvåg som först byggde upp ett tryck inne i bröstkor-

gen för att sedan implodera och kasta ut blod och lungor genom ingångshålet mot mig. 



Lungor och hjärta är söndertrasade, blod, kött, benflisor och päls flyger och kroppsdelar faller 
av men rådjuret fortsätter att gå> Visst låter det som hämtat ur en amerikansk jakttidning på 
1970 talet när höghastighetsdebatten pågick som värst! Sant är det lika fullt. 

Kulan var en 7 - 8 grams blyspets i kaliber 30, hemladdat med en utgångshastighet på 
kanske 900 m/s. Fråga mig inte vad kultillverkaren Sako avsåg att den skulle användas till, 
det var i alla fall inte matvilt. På den tiden då tyckte jag förmodligen att mera kulvikt än så 
skall det inte behövas för rådjur i en 30-06. När jag nu tittar i ett ballistikprogram så ser jag att 
anslagsenergin var ca 2300 joule vilket rent teoretiskt räcker för både älg och björn. Men 
hade det nu varit en björn och skotthållet hade varit säg 10 meter så hade jag inte suttit här 
och skrivit! Den hydrostatiska chocken är absolut inget man kan lita på. 

En kompis hade liknande höghastighetsfantasier när han strax efter järnridåns fall började 
åka till Estland på vildsvinsjakt. Kulan var en amerikanska kula avsedd att expandera där 
långt bortom 300 meter, i kaliber 358 eller 375. Han sköt mot en rusande gris på ett sten-
kasts avstånd men inte blev det någon gris kvar där inte. 100 meter från skottplatsen hittade 
de intressant nog enbart grisens urinblåsa och lite blod. Jag upprepar: Urinblåsa! Själva gri-
sen hittade de 1200 meter bort nästa dag. Det här är också ett exempel på hydrostatisk 
chock när den är som bäst eller värst, välj själv! Innan han slutade använda dessa kulor 
hade han även skjutit en rusande gris i låret snett bakifrån. Hade han haft en vettig kula istäl-
let så hade kulan fortsatt framåt och förmodligen stoppat grisen på platsen, men nu explode-
rade hans kula i låret med en kavitet stor nog att kasta in hatten i som följd. Grisen vände 
och ville gå till anfall då den fick ytterligare ett skott framifrån och lade sig. Det här var den 
enskilda hydrostatiska chocken som till slut fick min kompis att tänka om helt och hållet. 

Nu har jag sablat ned på amerikanska höghastighetspatronerna så mycket att läsaren säkert 
har fog för att tro att jag är anti-amerikansk. Det är inte alls fallet. Jag försöker bara tala om 
att vi kan inte bara rakt av, helt utan eftertanke, ta verktygsbacken med specialverktygen för 
en italiensk Ferrari Testarossa när vi skall skruva på en Volvo Sonett eller någon annan bil 
som uppkommit genom skandinaviskt samarbete på en norsk tandläkarmottagning. Men 
även på en Ferrari finns det en hel del detaljer som kan monteras och demonteras med de 
ordinära verktyg som också finns i Ferrarins verktygsback och de kan vi naturligtvis använda 
på både Volvo Sonett och SAAB Duett där de har standardprylar monterade. Det kan till och 
med vara en fördel att använda Ferrarins standardverktyg ibland då de troligtvis är mera so-
fistikerade än Volvos och SAABs egna standardverktyg. Jag använder till exempel nästan 
uteslutande amerikanska Federals tändhattar när jag laddar patroner och alla mina laddverk-
tyg kommer därifrån. Så länge man väljer med urskiljning finns det en hel del mycket bra 
amerikanska patron - kulkombinationer och komponenter att välja bland. Ställ dig bara frågan 
om de verkligen passar för just din jakt. 

Tyskar & Britter 

Som jag nämnde för några sidor sedan så har inte mycket nytt av värde skapats på jaktva-
pen och jaktpatronfronten sedan 1920 – 30 talet. De begränsningar som fysiken, matemati-
ken och naturvetenskapen sätter hade redan då uppnåtts och vad som därefter har gjorts 
kan man bara beteckna som finjusteringar. Ibland har de haft signifikans, oftare har de varit 
betydelselösa för allt annat än marknadsföringen, tillverkningskostnaderna och underhålls-
värdet. Vi skall titta lite på hur moderna våra moderna patroner egentligen är. Vi kommer att 
finna att i ingen bransch har man uppfunnit hjulet så många gånger om som i jaktvapenbran-
schen. Till vänster ställer jag upp några av de europeiska patronerna, vilket i praktiken bety-



der nästan uteslutande brittiska eller tyska originalpatroner och till höger den moderna vers-
ionen vilken nästa utan undantag är amerikansk. Jag har valt några sådana originalpatroner 
som laddade med modernt krut är lika ”häftiga” eller häftigare än sina moderna motsvarighet-
er.  

240 H&H Magnum   ca 1920                                                                   243 Winchester 1955     

244 Magnum (H&H) 1955                                                               240 Weatherby Mag. 1968     

7x57mm Mauser 1907                                                                     7mm-08 Remington  1980 

7x64 Brenneke   1917                                                                     284 Winchester         1963    

300 H&H Magnum 1925                                                                300 Winchester Mag. 1963       

8x68mmS              1939                                                               338 Winchester Mag.  1958 

9,3x64mm Brenneke. Urspungsår osäkert men runt 1910. Wilhelm Brenneke dog 1951 men 
var som innovativast i början av 1900 talet. Patronen är häftigare än 9,3x66 SAKO från 2002. 

12,5x70 Schuler (500 Jefferey) ca 1920                                                    458 Lott        1971 

Jag har här inte tagit med de legendariska brittiska dubbelstudsarpatronerna för stort och 
farligt vilt, de flesta ursprungligen härstammande från 1800 talets sista hälft, då de egentligen 
inte har några moderna motsvarigheter. Då kanske läsaren vill protestera och undrar om inte 
alla dessa nya Super-Dooper-Hooper-Magnum patronerna är ett framsteg? Tja, man måste 
ju ha någon form av måttstock på allt och för mig är måttstocken det som de afrikanska yr-
kesjägarna, jaktguiderna på jakt efter farligt vilt, säger. De flesta säger att de får nervösa ut-
slag när kunden kommer med en Weatherby Magnum eller något annat liknande modernt 
underverk! Britterna och tyskarna gjorde sitt bästa för att roffa åt sig så mycket som möjligt 
av både Afrika och Indien. Där fanns naturligtvis också andra som fransmän och portugiser, 
men då de aldrig under modern tid på något betydelsefullt sätt bidragit till att föra utveckling-
en av jaktvapen framåt så kan vi glömma dem för vår del. Tyskarna skapade en himla massa 
patroner som i princip var sunda och motsvarar i allt väsentligt moderna amerikanska jakt-
patroner, men de blev trots allt aldrig särskilt populära bland jägare i Afrika eller Indien. Orsa-
ken var i det stora hela den att tyskarna inte utvecklade pålitliga tunga kulor till sina vapen, 
varken före eller efter andra världskriget. Britterna däremot gjorde ständiga förbättringar på 
ammunitionen och var snara att förkasta sådant som inte fungerade.  

En mycket intressant brittisk patron är den jag nämnde tidigare, 318 Westley Richards Nitro 
Express från 1910. Den är så lika 30-06 att man kan omforma 30-06 hylsor till denna kaliber. 
Hemligheten med den är dess för kalibern tunga 250 grains kula som ges mynningshastig-
heten 2400 fot per sekund vilket är 720 m/s. Britternas erfarenhet var nämligen den att om 
kulan ges större utgångshastighet än så så ökar risken för att den skall splittras vid träff av-
sevärt. 318 W-R fungerade så pålitligt och bra på medelstort vilt i Afrika, att en del i sin iver 
försökte sig på alltför stora och farliga bestar med den och några fick betala för det med sina 
liv. En liknande brittisk patron, 33 BSA, som hivade iväg sina lättare kulor med 3000 fot per 
sekund (900m/s) blev aldrig populär i Afrika då kulorna inte gav tillräcklig penetration i större 
vilt. En annan brittisk patron i 330 klassen som däremot rönte stor framgång i Afrika är 333 
Jeffery som skjuter ut 250 – 300 grains kulor med mellan 2200 – 2500 fps. Även den kanske 
mest berömda brittiska repeterstudsarpatronen i Afrika, 416 Rigby, begränsade hastigheten 
på sin tyngsta 410 grains kula till 2400 fps. De berömda brittiska, riktig grova dubbelstudsar-
patronerna ligger alla under 2400 fps.  



De brittiska kulor som tillverkades före andra världskriget för farligt vilt i Afrika var oerhört väl-
gjorda utan hänsyn till kostnad, vilket kan förklaras av att om de skulle ha fallerat hade skyt-
ten ändå fått betala ett mycket högre pris. En händelse efter andra världskriget illustrerar hur 
till synes små förändringar kunde ha fått stora konsekvenser. En kund till en professionell 
jägare pepprade 6 perfekta träffar med helmantelkulor i skallen på en elefant med en 600 
Nitro Express. 600 NE är normalt den effektivaste elefantklubban genom tiderna och även ett 
huvudskott som inte direkt träffar hjärnan slår i alla fall djuret medvetslöst för en god stund. 
Nu hade elefanten fått 6 helmantelkulor på rätt område i skallen men stod fortfarande på föt-
terna, visserligen yr i huvudet men ändå långt ifrån död. Den professionella jägaren avlivade 
då elefanten med sin egen, klenare bössa och den stöp med första skottet. När de obduce-
rade huvudet fann de att alla sex helmantlade 600 NE kulorna hade splittrats i huvudets 
tjocka benmassa, vilket var ett stort mysterium. Den välrenommerade patrontillverkaren kon-
taktades och det visade sig att de hade bytt material i kulmanteln från högkvalitativt stål till 
något annat som var mera lättbearbetat. Ett litet steg för företagsekonomen men ett stort 
språng för jägarens hjärta som skuttade ända upp till gommen. Företaget återgick då till re-
ceptet från före andra världskriget, elefanter begriper sig som bekant inte på företagseko-
nomi och vinstmaximering, det gör heller inte han som skall stå framför elefanten och försöka 
få livet av den. Det kan vara på sin plats att berätta att en elefantskalle är en märklig kon-
struktion av ben och oberoende av kaliber på bössan bör man kunna elefantens anatomi väl 
innan man försöker sätta en kula där, då det är mycket svårt att nå hjärnan genom alla vind-
lingar. Min slutsats av all litteratur som jag har gått igenom är alltså att naturen och fysiken 
sätter sina gränser och att vi måste acceptera detta om vi vill vara framgångsrika skott efter 
skott. Jag har själv gång efter annan provat nya, ”revolutionerande” kulkonstruktioner och 
den enda nykonstruktionen som hållit vad den lovat är den bondade kulan, d.v.s. där kärnan 
är ihoplödd med manteln. Den skulle förmodligen inte heller vara nödvändig om vi inte hade 
denna längtan att hela tiden försöka arbeta upp hastigheterna på kulorna till max.  

Någonstans i de norra regionerna av Sverige finns en mycket gammal Mannlicher studsare i 
kaliber 9,5x56mm MS, eller 9,5x57mm Mannlicher-Schoenauer eller 375 Nitro Express om 
man så vill, nu är vi tillbaka i det slutgiltiga kaoset igen. Den första ägaren är död, sonen har 
den nu. Jag har fått se den charmiga lilla studsaren, en fantastisk bit jaktvapenhistoria och 
en otroligt fin uppvisning i när metallarbetet var som bäst mellan världskrigen. I kolven finns 
en massa små stift inspikade, en för varje älg som fallit för den. Jag räknade till nästa 200 
stift men den ursprungliga ägarens son sade att farsgubben började strunta i dokumentation-
en på äldre dagar, så han trodde att det var drygt 200 älgar som fallit för den. Det här är en 
kaliber som även jag i min ungdom kallade för ”potatiskastare”, men för första ägaren var det 
inget problem då han var så skicklig som jägare att han kunde ta sig betydligt mycket när-
mare älgen än vad många av dagens jägare kanske gör. En 18 grams kula i ca 600 m/s 
gjorde resten av jobbet.  

Helmantelkulan, eller den solida, icke expanderande kulan skulle också kunna användas för 
jakt på större vilt i norden om den var tillåten. Om den kan döda en buffel i Afrika lär den 
kunna döda nordiskt storvilt också. Det är formen på helmantelkulans nos som avgör hur den 
presterar i djuret. Ju trubbigare den är, desto bättre behåller den sin kurs genom benknotor 
där en spetsig kula kan avvika eller börja tumla. En trubbig nos ger också något som i den 
anglosaxiska världen kallas för ”killing power” och ”knock-down value”. Jämför med den 
gamla helmantelkulan för 7x33mm Sako, specialdesignad för skogsfågel. Den hade en 
mycket välbalanserad rundning av nosen så att den gav en viss ”knock-down” effekt som fick 



fågeln att bli på platsen utan överdriven köttförstörning, allt detta i ganska moderat fart.  

 Men en mycket trubbnosad kula har inte bästa möjliga ballistiska koefficient och skulle för-
modligen enbart därför ratas av många moderna jägare som stirrar sig blinda på siffror. Jag 
har själv endast ett skotts erfarenhet av solida, expanderande kulor i vilt. Som älgjägare är 
jag ganska värdelös då jag inte har tålamodet att sitta dag ut och dag in på en stubbe i sko-
gen, titta på hackspettar och blåmesar och klia mig på pungen. Men ibland sitter jag ändå. 
En gång hade jag en 9 grams blyspets i loppet på 30-06:an och 4 stycken Barnes X koppar-
kulor i magasinet. Jag var övertygad om att det var mycket större chans på ett rådjur än en 
älg framför pipan. De här Barnes X långsmala helkoppar, hålspetskulorna var ganska nya på 
marknaden då och nyfiken som jag är hade jag laddat en del för provskjutning. Jag gillade 
dem inte alls, det kändes i bössan hur tungt de gick genom pipan, hela bössan ruskade till så 
att man trodde att tandgarnityret skulle ramla ut och precisionen dög absolut inte till rådjur på 
långa håll. Men då älgar är mycket större än rådjur stoppade jag dem i magasinet ändå, men 
hade blyspetsen i loppet. 

Nu kom det faktiskt, för en gångs skull, en älg utstolpande ur skogen på ca 150 - 170 meters 
håll. Jag satte blyspetsen i bogen på den och den saktade ner farten. När jag inte hade nå-
gon erfarenhet av älgar förstod jag inte då att det indikerar en bra träff på älgen och att jag 
inte skulle ha behövt skjuta flera skott. Men jag hann i alla fall skjuta en av dessa Barnes ku-
lor i älgen innan den föll. När vi sedan tog vara på älgen kunde vi konstatera att det var 
blyspetsen som gjort hela jobbet och gjort det bra. Båda skotten satt i den bakre, tunna delen 
av bogbladet bara 10 – 15 centimeter från varandra. De hade båda mött i stort sett identiskt 
motstånd men Barnes kulan susade genom älgen som en strumpsticka med mycket små 
skador som följd. Det är klart att om man gör även små hål i båda lungorna så kommer djuret 
att dö så småningom men hur långt hinner den innan det sker? Kanske hade Barnes kulan 
expanderat om den träffat ett grovt ben, eller om älgen varit på 20 meters håll och anslags-
hastigheten därför varit högre, vad vet jag? I dag finns inte dessa kulor på marknaden längre, 
de har ersatts av Barnes Trippel X där många av de tidigare problemen lösts och Barnes har 
jobbat hårt för att tvätta bort det dåliga rykte de tidiga X-kulorna gav åt tillverkaren.  

Lapua Naturalis är en liknande kula med den skillnaden att det sitter en plastplugg i hålspet-
sen. Kulan kanske fungerar, jag har inte provat den. Reklamen de gjorde för att få ut den på 
marknaden är, hur bra själva kulan än är, obetalbart korkad! Under plastpluggen i hålspetsen 
finns ett tomrum på några kubikmillimeter. I reklamen hävdade man att kulan är miljövänlig 
då expansionen initieras av komprimeringen av den luft som finns innesluten i detta hålrum 
när plastpluggen trycks in i den samma vid träffen. Jahaaa!!?? Om Lapua nu kommit på en 
metod att lagra så mycket energi i några nano- eller mikrogram luft att man kan fläka ut en 
solid kopparkula med den så borde de kunna göra betydligt mera pengar på den uppfinning-
en än på själva kulan. Nej, det visar bara att reklammakare kan häva ur sig precis vad som 
helst, helt utan respekt för att de flesta människor har någon form av utbildning vilket även 
inkluderar jägare, märk väl!  Det kunde ju ha varit en tillfällig brand i elskåpet för reklambyrån 
om det inte varit så att annonstexten fortsättningsvis användes under lång tid. Jag måste er-
känna att jag när jag såg dessa annonser, faktiskt skämdes över att vara av samma nat-
ionalitet som kulan!  

En bekant hade laddat patroner med två olika kulor till sin 300 Winchester Magnum. Den ena 
var Nosler Partition för jakt och den andra var den gamla legendariska Lapua D46 helmantel 
för målskjutning. De sköt till praktiskt taget samma ställe så han behövde inte ställa om siktet 



mellan jakt och träning. Nosler kulan funkade väl rätt bra på älg men han hade också bok-
stavligen sprängt en rådjurskilling sönder och samman med den. Då han inte hade något 
bättre tog han D46 patroner med sig på en rådjurspyrsch. Han fick fram en bock och sköt ett 
skott rakt från sidan. Istället för att titta på honom och smällen från bössan tittade bocken ef-
ter skottet åt andra hållet, dit kulan hade rasslat in i ett hallonbuskage. Sedan vände rådjuret 
och gick lugnt en bit innan den stannade och nosade på en buske. Då fick den ytterligare en 
D46 i andra sidan. Ingen omedelbar reaktion nu heller men efter några sekunder vek sig be-
nen under den. Båda kulorna hade gått igenom bröstkorgen från varsitt håll, ca 3 cm från 
varandra. Hela förloppet från första skottet tills djuret gick ner tog kanske 10 sekunder. Man 
kan fråga sig hur ont det egentligen gör i djuret med vissa kombinationer av kulor och träff-
punkter? Likadana skottreaktioner har bågjägare rapporterat. Han har skjutit ytterligare ett 
rådjur med helmantel. Det var Normas jaktmatch i kaliber 9,3 mm och där stupade djuret ef-
ter ca 20 meter. I alla dessa fall har man använt spetsiga helmantelkulor och man kan fråga 
sig hur mycket lidandet skulle öka/förlängas med dem i händelse av en dålig träff, säg i bu-
ken, jämfört med expanderande kulor? Nästan alla träffar dödar förr eller senare, så är det 
bara när man lever i skogen och inte har tillgång till sjukvård. Likafullt tror jag att det inte 
skulle öka lidandet om man tillät för jaktändamål konstruerade, trubbiga helmantel/solida ku-
lor även i norden. En varning om de solida kulorna är dock värd att ta ad notam. De kan 
skapa dödliga rikoschetter och har skapat dödliga rikoschetter. I ett jaktvårdsdistrikt i Tysk-
land är de helt förbjudna på grund av detta.  

Nu har jag bränt mitt skepp känner jag. Det finns knappast någon snabbare metod att göra 
det på än att börja diskutera kulor och andra handladdningskomponenter eller berätta om 
sina experiment i samband med handladdning. Jag gick en gång in på en internationell dis-
kutionslista för handladdning. Det var mest jänkare där men även lite folk från andra delar av 
världen. Stämningen var lika hätsk som på ett fackföreningsmöte i Nigeria (jag har personlig 
erfarenhet av det) och hade inte diskutionsdeltagarna enbart haft elektronisk kontakt med 
varandra så hade blod flutit och liken staplats på varandra som under slaget på Shiloh Hill. 
Jag drog mig tillbaka från den diskutionslistan  med svansen mellan benen> Men eftersom 
det nu bara återstår sot och aska av mitt skepp så kan jag lika gärna sprida de sista spåren 
av den för vinden för tid och evighet. Låt oss därför titta lite på själva kulgeväret, den som 
sist och slutligen för samman alla våra handladdningskomponenter och skickar dem vidare 
till designerad mottagare. Här finns mycket att fundera på och förbryllas över. Men innan 
dess skall vi avverka ballistik och rekyl. 

Ballistik 

Det här blir bokens kortaste av snitt. Det finns ett avsnitt om ballistik i så gott som alla ameri-
kanska laddhandböcker och andra jaktvapen- och skytteböcker. Norma har ett mycket bra 
avsnitt i sin laddhandbok. Det gemensamma för alla dessa ballistikavsnitt är att de alltid slu-
tar vid en viss punkt, längre än hit kommer man inte. Om man skulle vilja veta mera om bal-
listik på en högre nivå så att säga, så är det mycket svårt att hitta kunskapskällor. Därför 
skrev jag till Norma och bad om hänvisning till litteratur som för en vidare från det som skrivs 
om ballistik i deras handbok. Jag fick rådet att köpa Modern exterior ballistics av Robert L. 
McCoy. Man kan lugnt säga att den boken gav mig munnen full, t.o.m. så full att det rann ut 
genom näsan och öronen på mig. Ballistik på hög nivå kräver tveklöst civilingenjörs examen 
för att förstås fullt ut, om ens då. Det finns alltså en verklig orsak till varför de som skriver om 
ballistik för den vanlige jägaren/skytten aldrig överskrider en viss nivå. Man skulle kunna 
säga att de är både pedagogiska och barmhärtiga, tack för det! Låt mig bara nämna en in-



tressant detalj ur ballistikens historia. Långt innan man hade instrument att  med precision 
mäta kulans externa beteende hade man faktiskt rätt så goda kunskaper i ballistik och hade 
utvecklat beteckningar på de ingående komponenterna. I en svensk bok från 1800 talets se-
nare hälft handlande om skjutkonsten, kallas det som idag kallas för ”projektil” för en kast-

kropp. För mig gav den här beteckningen den lilla insikten att precis allt som man hivar iväg 
faktiskt följer samma ballistiska lagar som kulor och granater. Det är därför som t.ex. en fot-
boll kan skruvas in i mål. Det är också därför som en kula kan skruva sig bort från sin ur-
sprungliga bana, precis som en fotboll. 

 

 

 

Rekyl 

Sent en kväll i december är du på väg hem från Trädgårdstomtarnas Intresseförenings julfest 
på restaurang Rudolf med Röda Mulen. Du är rätt dragen, så att säga, när du viker av till hö-
ger, en gata för tidigt. Det är mörkt på trottoaren, staden sparar el och pengar för miljöns 
skull. Vid det tredje huset till vänster går du in genom grinden som du med viss svårighet får 
upp. Framme vid ytterdörren fumlar du med nyckeln till låset en god stund utan att få den att 
passa. Du förstår att du måste ringa på dörrklockan och väcka din hustru, något som du inte 
ser fram emot. Knappen till dörrklockan sitter inte på det vanliga stället men du hittar den till 
slut efter att ha strukit över ett par kvadratmeter av ytterväggen med dina händer. Du lutar 
dig mot väggen och vilar medan du ringer länge och väl. En hund börjar skälla inne i huset, 
det låter inte som din egen hund men det märker du inte. En kvinna i papiljotter och nattsärk 
kommer och öppnar, hon tänder trapplampan och skriker till vid åsynen av dig. Du känner 
inte igen henne, stirrar på henne ett kort ögonblick och så sluddrar du:  

Vem pfan ä du? Hon, som nu återhämtat sig från förskräckelsen, svarar med frågan:  

Vem fan är Ni då och vad gör Ni här? med betoning på Ni och ett tonfall som inte längre av-
slöjar någon som helst rädsla. Du vinglar till lite, tar tag i dörrposten och andas ut etylalkohol 
och dess olika förbränningsrester rakt i hennes ansikte:  

Det är jag som äger det här huset serru, ut härifrån kärringjävel!   

Kvinnan vacklar till av det gasmoln som du emitterar men är inte den som diskuterar i onö-
dan med fyllhundar, utan tar tag i ditt skjortbröst och försöker knuffa dig så långt från dörren 
att hon kan stänga den. Du svarar med att greppa hennes handleder och drar loss hennes 
fingrar från din skjorta. Ni står där och trycker en stund, du borde vara starkare än hon men i 
det tillstånd du befinner dig i är ni nu jämbördiga. Tills slut råkar ni ta ett samtidigt krafttag för 
att knuffa undan den andra, det är som att lösgöra en spänd fjäder och ni åker åt varsitt håll, 
kärringen in i huset och du ut på backen. Du ramlar omkull i en snödriva och den kalla snön 
du får i ansiktet får dig att nyktra till en aning. När du med nöd och näppe lyckats kravla dig 
upp igen hör du hur ytterdörren slås igen och du slås också, men av tanken på att det här 
trots allt kanske inte är det hus som du bor i. Du vinglar åter fram till ytterdörren för att läsa 
vad som står på namnskylten. Det står Isaac Newton, och den kraft som kastade omkull dig 
och hans fru åt varsitt håll, kallas för rekyl.  

Bra skytte börjar med bra rekylkontroll. Det kan låta trivialt för en magnumfantast men även 
de som tävlingsskjuter med luftgevär och luftpistol vill ha så rekylfria vapen som möjligt. Alla 



som skjuter med lite grövre vapen än luftpistoler kan förr eller senare råka ut för medveten 
eller omedveten skotträdsla, både hagel- och kulskyttar. Den viktigaste komponenten för att 
kontrollera en given rekyl är i det stora hela gevärskolven. Om man skickar iväg en kula med 
en viss vikt och med en viss hastighet ur en pipa med viss längd kommer rekylen, enligt 
Newtons lag, i princip alltid att vara den samma. ”Mot varje kraft verkar en lika stor och mot-

satt riktad kraft”. Den kraften kan vi inte göra någonting åt, den är vad den är. Ju tyngre kula 
och/eller ju snabbare vi skickar iväg den, desto kraftigare blir rekylen, den bakåt riktade kraf-
ten. Eftersom vi är siffernördar, de flesta av oss, kan vi aldrig tänka oss att skicka iväg en gi-
ven kula med någon annan hastighet än den högsta praktiskt möjliga, med självbevarelsein-
stinkten som den enda begränsande faktorn. Visserligen finns det professionella jägare som 
laddar ner sin ammunition enbart för att få en mildare rekyl då de vet att bra skytte börjar 
med bra rekylkontroll och de därtill förstår att den som står i andra ändan av pipan aldrig 
kommer att uppfatta skillnaden, men de som gör detta är inte som vi, inte som du och inte 
som jag. De kommer förmodligen från början från en annan planet där sunda förnuftet får 
råda, där testosteronet inte flödar i floder utan används i små droppar för reproduktion och 
andra livsviktiga kroppsfunktioner. Det finns inget annat hormon eller ämne som i höga doser 
verkar så fördummande på mannen som just testosteronet. Fråga vilken skillsmässoadvokat 
eller könssjukdomars specialistläkare som helst. 

Det som vi därför har kvar att påverka är den uppfattade rekylen, den kan vi mildra genom 
flera åtgärder. Det största inflytande på den uppfattade rekylen är enligt min egen erfarenhet 
vid sidan av vapnets vikt, kolven. Det har under flera århundraden funnits, och finns än idag, 
tre typer av gevärskolvar som utvecklats från den raka träpåken som handkanonen fästes 
vid. Handkanonen är det ursprungliga gevärets korrekta namn då eldvapnet de facto från 
början var en liten handhållen kanon. 

Den första av dessa tre typer av kolvar är till för praktikern, han som bara vill kunna skjuta så 
bekvämt som möjligt. Förekomsten av den här typen av kolvar är lyckligtvis ökande idag men 
de var inte för så länge sedan särskilt populära annat än hos ett fåtal jaktnördar med stor 
praktisk erfarenhet. De kan vara svindyra eller riktigt billiga men de är alltid behagliga att 
skjuta med. Form är ofta gratis, det är materialet som formges som varierar i pris. 

Den andra typen av kolvar är till för självplågaren som sportsligt nog anser att det skall göra 
lika ont oberoende av vilken ända av vapnet man befinner sig. Märkligt nog förekommer de 
även idag på nyproducerade kontinentala vapen i den högre prisklassen.  

Den tredje typen är utan tvekan designade av en Salvador Dali och har funnits i alla tider och 
förekommer mest hos personer som har mera pengar än vad de kan göra av med och som 
skjuter mindre än de visar upp bössan för besökare och gäster. I dag har de krupit ned i pris-
klasserna och kan även hittas på i allt övrigt ordinära bössor, men då i olika plast eller kom-
positmaterial. De kan ha bruksegenskaper av typ 1 eller 2 men det är svårt att bedöma vilket 
utan provskjutning då de utstuderade snirklarnas och oförklarliga utbuktningarnas inverkan 
på handhavandet av vapnet svårligen låter sig bedömas med blotta ögat. 

Vi skall inte uppehålla oss vid typ 2 eller typ 3. Vi vill ju bara tämja rekylen då vi anser att vi 
är ansvarsfulla jägare som vill döda med första skottet genom att få den dit där den dödar 
snabbast och effektivast. Jakten kan vara hur mycket sport, kamp eller rolig lek som helst 
före skottet, fram till det ögonblick då vi börjar sätta tryck på avtryckaren. Då skall sporten 
och leken upphöra. När vi lägger fingret på avtryckaren skall det inte finnas någon chans för 
viltet att komma undan, där upphör leken, kampen och det sportsliga. För om vi ger viltet en 



liten sportslig chans att komma undan genom en dålig avfyrning så ger vi den samtidigt en 
mycket större chans att bli skadeskjuten och det är inte alls sportsligt, bara tragiskt. Så när 
jaktmotståndarna anklagar oss för att vi inte ger viltet en sportlig chans, då har de rätt och så 
skall det vara. Det sportsliga skall upphöra i samma ögonblick som vårt finger kommer i kon-
takt med avtryckaren, allt annat är bara skitsnack. Amen! 

Vi kan alltså konstatera att rekylen, även den från milda sportskyttepatroner för hagelgevär 
kan skapa och skapar skotträdsla med dåliga avfyrningar som följd. Skotträdslan från milda 
patroner uppkommer från en dåligt passande kolv eller en dålig anläggning eller en kombi-
nation av båda.  

Skotträdslan kan också vara präglad av de första skotten man sköt överhuvudtaget. Jag 
minns själv från min ungdom det vidriga efterkrigs östtyska side by side hagelgevär med en 
kolv, som med de ögon jag har idag, inte kunde vara formgiven med något annat mål i sikte 
än att ha ihjäl själva skytten så plågsamt som möjligt. Ett bakstycke av stål med sylvassa 
kanter och så några 32 - 34 grams jaktpatroner av det tuffare slaget krönte verket. Hade den 
varit den första bössa jag överhuvudtaget sköt med kanske intresset för fortsatt jakt och 
skytte snabbt avtagit eller försvunnit helt. Min fars rackliga finska Tikkakoski s/s var framför 
allt tyngre och hade en något bättre formad kolv, utan den vassa, överkäkskrossande kolv-
kammen som tysken också hade. Det finns med andra ord effektiva metoder att tidigt av-
vänja unga, potentiella jägare och sportskyttar. Från någonstans har jag fått uppgiften att 
dessa dåligt utformade kolvar egentligen hänger med från svartkrutstiden då skottutveckling-
en, den inre ballistiken med andra ord, skedde på ett annat sätt än med rökfritt krut. Minnet 
är tyvärr kort, den gamla kolvutformningen skulle kompensera för något i svartkrutets för-
bränningsförlopp som fick bössan att rekylera på ett annat sätt än med rökfritt krut, men jag 
minns inte längre vad.  

Om vi nu bara hade haft det där inuit- och han med Ford-hoppan alternativet, d.v.s. endast 
haft patronerna 30-06 och 470 NE till vårt förfogande hade allt kunnat se annorlunda ut. Vi 
skulle förmodligen haft bra mycket färre vapentillverkare som gjorde en uppsjö av olika låssy-
stem. Låt oss för enkelhetens skull säga att vi bara haft ett standardiserat lås för 30-06 (och 
låt oss för ögonblicket glömma 470 NE, detta för att förenkla exemplet).  

Vi går nu in i den här virtuella butiken för att köpa ett nytt vapen, minns att vi bara kan välja 
mellan 30-06 och 30-06 i patronväg = det finns bara ett enda lås att bygga på. I butiken finns 
en 6 – 7 färdiga demobössor i olika konfigurationer vad beträffar kolv, pipa, avtryckare, rikt-
medelsystem, riktmedelsinfästningssystem o.s.v. Du kan titta och känna på dem för att få lite 
idéer, skulle du känna dig villrådig. Det finns många hyllor med olika vapenkomponenter som 
kolvar, pipor, avtrycksmekanismer, riktmedel med infästningar, olika alternativ till säkring på 
låset, bärremmar med infästningar av olika slag m.m. 

När du tillsammans med den kunnige säljaren har definierat ditt vapenbehov börjar ni plocka 
ihop de olika delarna. Allt är som sagt standardiserat för att direkt passa ihop med det enda 
lås som erbjuds. Du väljer bland en massa färdiga och halvfärdiga kolvar av olika material 
och utformning, du tar en smäcker laminatträkolv med höjbar och i sidväg justerbar kolvkam 
och ni bestämmer kolvlängden med en provbössa. Den korrekta längden och höjden noteras 
och du får nu välja bakstycke till kolven. Ditt val läggs undan i ”din låda” tillsammans med 
kolven. Nu väljer du en pipa från hyllan med pipor. Det finns långa och korta, tunna och 
tunga, släta och flutade, match och jaktpipor. Alla är tillverkade i numeriskt styrda maskiner 
med sådan precision att det vid montering inte behövs ytterligare justeringar, låsmåttet kom-



mer att stämma. Nu väljer du bland ett antal olika trycken. Den enklaste av modell Mauser 98 
är billigast och lite släpig men kommer å andra sidan aldrig att krångla, den är så enkel att 
den helt enkelt inte kan krångla. Men du vill smörja på lite extra med trycket och tar ett dyrt 
snälltryck där både direktryckets och snälltryckets vikt kan ställas separat. Sedan är det dags 
för säkringen. Den dyrare 3 – läges säkringen frestar dig svårt men du väljer i alla fall en van-
lig sidosäkring. På det här viset plockar du ihop pryl efter pryl till din bössa som läggs ner i 
din låda. Allt är tillverkat med sådan precision och med sådana fattningar att det kan enkelt 
och snabbt skruvas ihop av dig själv eller av en tekniker i butiken. Om du väljer teknikern i 
butiken så hämtar du din kompletta ”custom” bössa med tillpassad kolvlängd och kolvhöjd 
nästa eftermiddag, mot ett mindre tillägg. Vill du senare komplettera med t.ex. järnriktmedel 
och gevärsrem så är det gjort i en handvändning av dig själv eller av butikens tekniker.  

Blir det här dyrare än dagens system för ”arbetande jaktvapen”, d.v.s. sådana som är mera 
avsedda att användas hårt än för att mest betittas? Jag tror inte det. Då det bara finns en pa-
tron och ett lås att tillverka grejer för kan massproduktionen förenklas oerhört. De olika ingå-
ende komponenterna kan fortsättningsvis produceras av olika tillverkare så länge de håller 
sig till standarden och på så sätt upprätthålls konkurrensen och förhoppningsvis kvaliteten. 
T.ex. kan standardlåset vara förberett för standardiserade siktesfästen av en extraordinärt 
stark och pålitlig typ, något som idag betydligt förhöjer priset på gevär som tillverkas i korta 
serier. Ett dugligt hakmontage av hög kvalitet kan idag betinga ett pris som motsvarar 20 – 
50 % av det skjutklara vapnets totalvärde! I massproduktion som är koordinerad för en enda 
typ av lås kan de naturligtvis göras mycket billigare. Infästningen av kikare är väl idag det 
tekniska problem som är bland de vanligaste på jaktvapen. Det finns en otrolig uppsjö av 
olika system, billiga och dyra, bra och usla, fula och snygga. Men med ett enkelt, genomtänkt 
och standardiserat system kan kunden få en ”skräddarsydd” bössa med pålitliga och starka 
komponenter helt igenom. Standard, men ändå ”custom”, så att säga. 

När man idag köper ett ”vanligt” jaktvapen, av vilken kaliber den än må vara, får man finna 
sig i vad som erbjuds i paketet och antingen anpassa sig till det eller börja bygga om det. 
Kolven, i alla fall träkolven, är den billigaste biten att åtgärda om man är lite händig och 
struntar i hur det blir att se ut. Såg och hyvel, lim och träbitar och bandslip och fin slipduk och 
slutligen lite linolja är allt som behövs för att få till en kolv som är bekväm att skjuta med och 
som ger minimal uppfattad rekyl. Det är det som man strävar efter i första hand, det är det 
som räknas i båda ändarna av bössan. Om den som står bakom bössan trivs och känner sig 
trygg så kommer den som står framför bössan att känna sig i motsvarande grad mindre 
trygg.  

Skulle det även - Gud bevare oss -  vara så att riktmedlens fastsättning i paketbössan är 
svag och osäker och skramlar loss efter 15 – 20 skott, då har man köpt sig ett allvarligt pro-
blem som börjar kosta än mera pengar. Om man måste anlita vapentekniker för att åtgärda 
det permanent kan det kosta skjortan och två par byxor och då talar jag inte om plagg som är 
köpta på Ellos eller Västgötaknallen. Trycket på det här paketvapnet kan vara bra men trolig-
en trivs skytten mycket bättre och skjuter mycket bättre om den efter köpet gör en sväng till 
en vapentekniker för justering. Låsets inpassning i kolven kan vara bra, men den kan lika 
gärna bli bra först sedan den fått en plastbäddning som man kan göra själv eller låta en va-
pentekniker göra. Hur som helst så är det väl bara inuiten och eventuellt han med Ford-
hoppan som kanske är nöjda med paketbössor. Om inuiten bommar kastar han bara sin 
bössa i Ishavet och köper ett nytt paket från någon annan leverantör. Skulle han med Ford-
hoppan bomma börjar han mecka med bössan i garaget och jag lovar, baserat på egna erfa-



renheter, att det jobbet aldrig blir riktigt klart eller riktigt bra.  

Jag köpte min egen 30-06 begagnad för ca 25 år sedan. Från början var det en Mauser 98 
Sporter i kaliber 9x57mm och sannolikt tillverkad i Belgien efter andra världskriget, kanske på 
1950 talet. Orginalpipan byttes mot en klenare och kortare 30-06 pipa av okänt fabrikat, möj-
ligtvis Sako. Trycket byttes mot det fina Sako trycket som egentligen är ett brittiskt Withworth 
trycke. Ett hakmontage sattes på av en bysmed som lyckas med konststycket att borra hålen 
för fästskruvarna i lådan lite fel och det har sedan spökat genom alla dessa år. Det som dock 
spökade mest var den gamla infernaliska Sporter-kolven som de facto förstärkte den uppfat-
tade rekylen och varje skott från skjutbänk gav blodsmak i munnen. Trots det gillade jag den 
lilla bössan då den var så lätt och smidig på alla sätt och under jakt märkte jag inte mycket 

av rekylen. I det här skicket dödade bössan en hel del vilt. Kolvbytet hägrade dock under alla 
år och till slut kom jag till skott, om jag får lov att uttrycka mig så i detta sammanhang. En be-
kant hade en grovsvarvad stock med monstruösa dimensioner åt alla håll. Sådana extrema 
stockar för banskytte hade jag bara sett på bild tidigare. Då det fanns ett ymnigt överflöd av 
material i alla riktningar såg jag möjligheten med den. Det är bara på åländska Kökar, en liten 
kommun i ytterskärgården mot norra Östersjön, där allt som är för långt och för stort är oan-
vändbart, men där allt som är för kort och för litet kan skarvas och är därför användbart. Nå-
väl, vi var inte på Kökar vid den här tidpunkten. Kolven var dessutom färdigt inpassad för en 
Mauser 98 mekanism vilket var viktigast för mig, för sådant finsnickeri som att passa in en 
gevärsmekanism i en träbit övergår min ringa förmåga. Någon hade försökt att göra en pip-
kanal i den men misslyckats, därigenom fick jag träbiten mycket billigt vilket passade mig yp-
perligt. 

När jag nu hade så mycket material att arbeta med så beslutade jag mig för att helt gå in för 
funktion före form. Jag ville se hur det skulle se ut om jag gjorde den så att den passade mig 
som ett skräddarsytt hagelgevär, och så utformat att den skulle reducera den uppfattade re-

E$ moderat försök a$ addera handens och underarmens vikt %ll vapnets. Grov och omfa$ande 

nätskärning griper tag i huden. Pistolgreppet som är lite offset för förhoppningsvis handen 

mera bakom än vid sidan om greppet. Nästa steg hade varit tumhålsgrepp men då hade det 

krävts virke av en helt annan styrka = en helt annan prisklass. 



kylen så mycket som möjligt enligt mina egna idéer. Den felskurna pipkanalen skar jag bara 
bort med en bandsåg, sedan slipade jag till en valnötsbit så att den passade bra i utsågning-
en. Lite epoxilim och några skruvtvingar och ett dygns härdning gjorde kolven bearbetbar 
igen.  

Vapnets vikt är ju en väsentlig del av rekylreduceringen, ju tyngre vapen, desto mindre kän-
ner man av rekylen. Tillverkarna av de fina brittiska vapnen har bestämda regler för minimi-
vikten på sina vapen, beroende på vilka patroner de är avsedda för. Det tycks inte resten av 
världen bry sig om. I alla fall ville jag inte låta själva vapnets vikt begränsa formen på kolven 
utan bestämde mig för att istället försöka få så mycket av mina händers och armars vikt att 
samverka med vapnets egen vikt. Därför blev förstocken ganska grov så att jag skulle kunna 
nätskära den på en stor yta. Kolvhalsen försågs med en lite ovanligare form för att fånga upp 
så mycket som möjligt av högra handflatans yta samtidigt som handflatan blir att ligga bakom  

kolvhalsen snarare än vid sidan om (se bilderna). Det grovsvarvade kolvämnet var mycket 
maffig åt båda sidorna, därför kapade jag den till passlig längd och började sedan ta bort 
material på vänster sida först, tills bössan med monterat kikarsikte flöt precist upp till kinden 
som ett hagelgevär. Bra, då var det klart. Sedan tunnade jag ut höger sida och sänkte den 
högra delen av kolvkammen, som inte har någon kontakt med kinden, så mycket som möj-
ligt, den behövs ju inte då (lekmannens princip för kolvtillverkning är enkel; ta bort allt materi-
al som inte behövs). Jag monterade, efter att ha kapat kolven motsvarande längd, en mycket 

 Vänster: Kolvkammen faller lite framåt och trycks därför inte in i käkbenet vid rekyl. Höger: Hoppsan! Blev 

den krokig av misstag? Njaaa, jag tog bara bort det material som inte behövdes för a" den skulle passa som 

en hagelbössa….. och då blev det såhär. Funk�on före form eller snarare; funk�onen bestämmer formen. 



tjock och mjuk bakkappa från ett trapphagelgevär. Nu provade jag anläggningar med hörsel-
skydd då jag alltid, även på jakt, skjuter med sådana på mig. Jag fick ta bort ytterligare 
material bakpå kolvkammen för att inte kåpan skulle slå i kolven. Detta har av vissa kom-
menterats med att jag har gjort en ”Monte Carlo” kolv, vilket jag inte har gjort, jag har bara 
gjort en kolv som passar mig med hörselskydden på mig men där ser man hur hårt vissa be-
grepp är befästa hos många jägare/skyttar. De kan helt enkelt inte tänka utanför inrutade ba-
nor. 

Nätskärningen tog en vecka framför Tv:n och det är ett monotont jobb, vill jag lova. Men jag 
nätskar stora ytor för att säkra ett bra grepp för rekylreduktion. Rembeslagen från Uncle Mike 
monterades så att de inte skulle vara i vägen på något vis när inte remmen är på. De skulle 
inte fastna i bilklädsel, sandpåsar eller kanter på jakttorn eller överhuvudtaget något annat, 
de skulle finnas men inte märkas. Mekanismen bäddades, inte bara en gång utan flera 
gånger under de första åren. Det visade sig nämligen att träet var tämligen mjukt för att vara 
valnöt och ”kröp” ihop under trycket av lådbultarna (minns det här med ”billigt och bra”!).  

Nu har den upphört att krypa och verkar hålla, förhoppningsvis för all framtid. Senare monte-
rade jag en 3 – läges säkring. Inte för att Sakos sidosäkring var dålig utan för att det inte gick 
att avsäkra den tyst, det hördes alltid ett litet klick och konstruktionen var sådan att klicket 
inte kunde tystas med måttliga åtgärder utan att göra säkringen ”osäker”. I samma veva fick 
bössan sin tredje pipa, nu en smäcker ARS pipa från England. Det påstås av tillverkaren att 
den är 30 % styvare än vanliga stålpipor. Kan väl vara på det viset, den skjuter i alla fall, när 
den är på gott humör, en tums grupper, men mest ca 1,5 tums fem skotts grupper på 100 
meter med normala, mjuka jaktkulor. Riktigt hårda, homogena kulor provar jag inte längre.  

Rekyldämpningen som jag byggde in enligt eget recept fungerar i alla fall bra. Bästa beviset 
för det är att jag inte är rädd för att skjuta med den från bänk ens med 220 grains kulor lad-
dade till 800 m/s. Med den gamla kolven hade jag vidtagit extra åtgärder för att vilja skjuta 
från bänk med den laddningen. Sandpåse mellan kolv och axel och en upprätt sittställning 
hade varit obligatoriskt... samt några korstecken och tre Ave Maria innan skyttet påbörjas.  

Den gode läsaren kanske är magnumfantast och tycker att 30-06 är en larvig kaliber som 
omöjligt kan sparka så mycket att det skulle störa. Det gör den inte heller på jakt då viltet mo-
tiverar skytten att ha hela sin fokus på den. Skyttekonsten består dock av två delar, bössans 
förmåga och skyttens förmåga. När man testar bössans förmåga med en specifik patron, den 
må sen vara hemkokt eller fabriksladdad, då vill man eliminera så många variabler ur skyttet 
som möjligt, inklusive skyttens egen förmåga och det gör man genom att skjuta från en mer 
eller mindre avancerad skyttebänk. Med olika stöd och sandpåsar arrangerar man stödet till 
bössan och sin egen kropp så att man kan utesluta mesta möjliga yttre störningar som skulle 
kunna, även rent hypotetiskt, påverka en konsekvent avfyrning. Man beaktar även väder och 
vindförhållanden och patronernas och pipans temperatur. Man känner efter hur man mår, om 
det här är en bra dag för bänkskytte eller om man känner sig för trött och stressad för att 
kunna göra bra ifrån sig.  

Om allt det här stämmer och du har riggat upp bössan och dig själv på skjutbänken kommer 
du att ha fokus på endast några få viktiga saker. Ju hårdare du fokuserar på dem, desto kon-
sekventare blir skyttet. Det får med andra ord inte finnas någon liten tanke som ens svagt 
snurrar bak i skallen på dig, som att undra över om kikaren kommer att slå i pannan eller om 
du kommer att känna blodsmak i munnen efter 10 – 15 skott bara för att kolven är dåligt ut-
formad. Finns den tanken där eller om du spänner dig hårt för att ta emot rekylen, då kan du 



inte skjuta konsekvent och skjuter du ändå så testar du inte bössans och ammunitionens för-
måga utan din egen och det är något helt annat! Nej, en bra utformad kolv kommer att ge dig 
möjligheten att följa Elmer Keiths råd om rekylhantering: Just relax and enjoy it! (Bara 
slappna av och njut av den). 

Om läsaren tittar lite noggrannare på bilderna av mitt hembygge så syns det ganska bra hur 
kolvkammen faller framåt och därmed lämnar kinden i rekylen. Det omvända brukar vara 
vanligt på fabriksbössor och jag åtminstone kan inte begripa varför. Om man försöker kom-
promissa med kolven så att den är halvbra för skytte både med järnriktmedel och kikarsikte 
så blir det just en halvbra kompromiss. Vill man i huvudsak skjuta med järnriktmedel så gör 
man den komfortabel för järnriktmedel. De gånger man behöver och hinner montera på kikar-
siktet kanske man också har tiden att justera anläggningen så att ögat faller mitt i siktet men 
kanske inte tvärt om, då järnriktmedlen idag används nästan uteslutande när det förväntas bli 
bråttom och då vill man inte hålla på att baxa kinden fram och tillbaka på kolven för att hitta 
siktlinjen.  

Helautomatiska militärvapen brukar ha piplinjen i samma höjd som kolvens kontaktpunkt mot 
axeln och man får då en rekyl ganska rakt bakåt vilket underlättar kontrollen över bössan när 
man skjuter längre serier med automateld. Siktlinjen är kraftigt förhöjd, precis som spången 
på trapphagelgevär för dubbeltrapp, där man vill slippa pipuppslag för att få iväg andra skot-
tet snabbt och precist. Men så kraftigt förhöjda siktlinjer vill inte jägaren ha då det ger för jakt-
skytte väldigt vidlyftiga kulbanor. Man vill ha siktlinjen så nära piplinjen som möjligt utan att 
behöva vrida ner huvudet mot kolven. Detta medför en piplinje högt över kolvens kontakt-
punkt mot axeln och man får ett motsatt riktad kraftpar med kraftigt pipuppslag som följd, att 
lägga till obehaget med den bakåtriktade rekylen. Detta förstärks av avståndet mellan piplin-
jen och bössan tyngdpunkt. Är den stor får man ett större uppslag. Om man har en sålunda 
konstruerad bössa i de klenare kalibrarna som 222, 223, 22-250, 243 eller 6,5mm så spelar 
det ingen större roll då rekylen ändå inte blir märkbart besvärande ens vid liggande skytte. 
Den okomplicerade kulbanan det låga kikarmontaget ger är en stor fördel när man skjuter på 
små mål på varierande avstånd. Men från 30-06 och uppåt i kalibrarna börjar rekylen bli ett 
problem som man behöver ta på allvar. Ett högt kikarmontage sänker piplinjen mot axeln och 
reducerar pipuppslaget och tandläkarräkningarna. Ett högt placerad kikarsikte höjer också 
vapnets tyngdpunkt en aning och reducerar rekyluppslaget. Man kan förmoda att de grova 
kalibrarna skall användas mot större vilt än orre på 200 meter så själva målområdet är i mot-
svarande grad så pass stort att en vidlyftigare kulbana inte ger några betydande nackdelar 
som inte skulle kompenseras av ett bättre skytte då rekylrädslan reduceras i samma takt 
som pipuppslaget minskar.  

Innan jag lämnar den här rekylavdelningen måste jag nämna en intressant observation som 
jag gjort de senaste 4 åren. Jag kommer att redogöra för omständigheterna närmare under 
hagelgevär-kapitlet. I alla fall har de senaste 4 åren inkluderat mycket intensivare lerduve-
skytte än någonsin tidigare under mitt liv. Hagelgevär rekylerar även med de relativt lätta ler-
duvepatronerna. Det intensiva lerduveskyttet har intressant nog faktiskt förbättrat mitt kul-
skytte på några viktiga punkter. Dels har jag blivit mindre rekylkänslig då musklernas 
”rekylminne” har förbättrats betydligt. Dels har jag lärt mig att ”klippa av” jaktskotten med kula 
i samma ögonblick som skottbilden ser rätt ut och ligger inte längre och kramar och kramar i 
all oändlighet tills jag blå i ansiktet måste ta om alltihopa. Amerikanarna rekommenderar ju 
massor av informell ”plinking”, d.v.s. lekfylld nöjesskytte på plåtburkar och annat på säkra 
ställen som grusgropar eller varhelst det är tryggt att skjuta, detta för att få så mycket träning 



som möjligt med sitt vapen. Tydligen kan man genom att skjuta mycket av det billigare hagel-
skyttet även bli en bättre kulskytt. En bekant rapporterar exakt samma personliga erfarenhet.  
I Norden har vi svårt för att lämna det mönster i träningen som dikteras av skjutbanornas 
krav på säkerhet och demokratiska fördelning av den begränsade tiden för träningsskytte. 
Antalet skjutbanor minskar sakta mak, så gör även den tid som de får användas. Samtidigt 
ökar samhällets krav på att jägarna kan skjuta bra, en typisk situation som uppstår inom alla 
samhällsområden när beslut fattas på grundval av politisk korrekthet och inte på fakta.  

Är det fortfarande någon som tror att rekylen är betydelselös? Då kan jag berätta att man re-
dan på 1970-talet började reducera maximala tillåtna laddningsvikterna på hagelpatroner vid 
internationella tävlingar enbart av den orsaken att det hade konstaterats att långvarigt, inten-
sivt hagelskytte ger led- och nervskador, ibland svåra och obotliga! 

 

 

Låssystemet 

De, som i likhet med de professionella jaktguiderna för farligt vilt vill att låset med dess olika 
funktioner skall i första hand vara absolut tillförlitligt, har bara ett enda låssystem att välja på 
och det är Mauser 98 och dess derivata. År 1898 var alltså kulgevärslåset så bra det kan bli 
vad funktion, styrka och tillförlitlighet beträffar. I styrka överträffas Mauser 98 kanske endast 
av det japanska Arisaka låset. Mauser 98 låset är så oerhört väl genomtänkt i varje detalj att 
även en liten förändring i konstruktionen enbart försämrar den. Den konstruerades av Paul 
Mauser under en tid då metallurgin inte riktigt räckte till för att möjliggöra tillverkning av  kon-
sekvent pålitliga mässingshylsor. Hylsbrott var vanliga, bakåt strömmande gaser och metall-
bitar utgjorde en fara för skytten. Paul Mausers slutliga konstruktion som egentligen är slutet 
på ett mångårigt utvecklingsarbete, tog stor hänsyn till detta och tillsammans med andra de-
taljer, konstruerade med tanke på pålitlighet och slitstyrka fick han till ett låssystem som hållit 
sin ställning i mera än 110 år och som återigen ökar i popularitet efter att samtliga modernare 
konstruktioner visat olika svagheter som på ett eller annat sätt, beroende på omständigheter-
na, kan utgöra allt ifrån ett irritationsmoment till en fara för skytten.  

Där ”farorna” inte kan växa sig till större dignitet än allmän irritation eller endast mindre kala-
miteter går det naturligtvis bra att använda andra låssystem. Moderna lås för jaktvapen är 
styvare än Mausers 98 och kan ge häpnadsväckande bra precision direkt från fabriken, jag 
tänker då på bl.a. SAKOs och Tikkas jaktvapen. Moderna lås kan ge en silkeslen repetition 
och ibland vara försedda med utmärkta baser för kikarfästen. Märklig nog har inget modernt 
lås kombinerat samtliga goda egenskaper man vill ha i ett vapenlås utan har alltid någon el-
ler några svagheter. Jag beskyller företagsekonomer för detta då jag som tekniker anser att 
tekniska problem kan lösas om viljan finns och om ordet vinstmaximering inte fanns. Det mo-
derna jaktvapnet har förvandlats från att vara en hantverkares stolthet till en massproducerad 
vara med främsta syftet att skapa maximal vinst. 

Marknaden har blivit teknikfixerad och jägaren/skytten har blivit en egocentrisk individualist 
som kräver ständigt nya och annorlunda innovationer som inte behöver innebära någon tek-
nisk förbättring så länge innovationen skiljer skytten från mängden. Jag kommer oundvikligen 
att tänka på italienska Benelli som formligen spottar ut nya halvautomatiska hagel- och kul-
gevär. Det uppenbara syftet är att sälja till nya, oerfarna och naiva kundgrupper som tror att 



modern teknik löser alla problem och jämnar ut oddsen mellan viltet och jägaren, till den se-
nares fördel naturligtvis. Benelli är långtifrån ensamma om sin skoningslösa kamp om mark-
naden och vinsterna; det är som om hela den kontinentala (Europeiska) jaktvapenindustrin 
har drabbats av en ständigt stigande teknikfeber som i slutändan måste leda till medvetslös-
het och slutligen döden, så brukar det ju gå med sjuklingar som inte får vård. Detta sker sam-
tidigt som de verkligen kvalitetsmedvetna kunderna vänder sig till brittiska Westley Richards, 
Holland & Holland, Rigby m.fl. och flera amerikanska tillverkare av premium vapen vilka alla 
använder det kompromisslösa Mauser 98 låset eller olika varianter av den, som t.ex. BRNO 
låsen. 

Vad är det då som är så kompromisslöst i Mauser 98 mekanismen?  

Allt!  

Den har inget löstagbart magasin, d.v.s. allt som hör till vapnet är alltid med vapnet och kan 
inte tappas bort. Laddningen sker uppifrån och eftersom magasinet är ett kryssmagasin så är 
det mycket lätt att trycka ner patronerna. I orginalutförande är magasinbotten omöjlig att få 
bort av misstag, så när magasinet är laddat vet man att det är fortsättningsvis laddat även 
efter att man rullat 300 meter nerför en brant med gevär och allt... skulle man fortfarande 
vara i stånd att fortsätta jakten. Nytillverkade M98 lås kan ha öppning av magasinbotten med 
olika yttre vred eller knappar, en förändring av den ursprungliga konstruktionen, en s.k. 
”förbättring”. Den här ”förbättringen” är tyvärr en försämring i verkligheten då den erbjuder 
möjligheten att man en dag upptäcker att magasinbotten hänger löst och den enda patron 
man har, eller hade, var den som satt i loppet. Omständigheterna kring den aktuella jakten 
bestämmer sedan hur allvarliga följder denna ”förbättring” får.  

Den som förstår Mauser 98 mekanismens finesser inser att man aldrig behöver ta bort ma-
gasinbotten annat än vid grundlig vapenvård. Det går alldeles utmärk att på ett säkert sätt 
repetera ut patronerna ur magasinet. Den långa Mauser utdragaren griper tag i patronen re-
dan innan den kommit helt upp ur magasinet och man behöver inte stänga slutstycket helt för 
att få ut patronen. Så länge slutstyckshandtaget inte förs ned i stängt läge kan inte slagstiftet 
nå tändhatten, inte ens om man bultar på den med hammare. Har man då en tre-läges säk-
ring, fabriks- eller eftermonterad, så kan man även öppna låset i säkrat läge för att tömma 
magasinet. Dessutom reglerar man själv utkastningshastigheten av tomhylsor eller patroner 
då den är beroende av den hastighet man drar tillbaka slutstycket med. Vid normal snabb-
växling när man vill ge ett uppföljningsskott flyger tomhylsorna åt sidan - och då menar jag 
verkligen flera meter åt sidan och inte upp i kikarsiktet för att därefter falla ner på magasinet 
och förhindra nästa patron att komma upp, ingen tvekan där inte. Men vill man spara tomhyl-
sorna/patronerna och slippa söka efter dem i riset eller snön så är det lätt att kontrollera ut-
kastningshastigheten genom att dra slutstycket långsamt tillbaka så att hylsorna trillar ner i 
den väntande näven. 

Den långa utdragen som ger total kontroll över patronen från att den börjar röra sig framåt i 
magasinet tills den kastas ut, har också styrka nog att dra ut en hylsa som fastnat ordentligt i 
patronkammaren och blockerat slutstycket, även om man måste hamra på slutstyckshandta-
get för att få loss hylsan. Det händer aldrig, säger kanske den gode läsaren, men för mig har 
det hänt minst en gång att jag fick ta till en bit gren för att bulta upp slutstycket. Dessutom 
har det hänt några gånger att jag har fått tvinga upp slutstycket med händerna men alltid har 
hylsan kommit med ut, så stark är Mauserutdragaren. Skitiga patronkammare kombinerat 
med för höga tryck kan många drabbas av förr eller senare, speciellt de som handladdar för 



max hastighet. Det kan också hända en s.k. detonation i fabrikspatroner även om det är yt-
terst sällsynt.  

Jag utvecklade vid ett tillfälle en patron mitt i vintern och provsköt den utomhus i kanske 10 
graders kyla. Den visade inte några tecken på höga tryck då. Sedan, inför nästa hösts 
råbocksjakt provsköt jag bössan med de patronerna (den understundom egensin-
nige .243Win.) en förbaskat het sommardag. Jag sköt bara två skott, fick bända upp slut-
stycket med våld båda gångerna och åkte sedan hem och drog kulorna ur patronerna och 
laddade om dem med en aning mindre krut, värmen hade gjort sitt. Hade en modern utdra-
gare av typ Tikka hållit för dessa påfrestningar? Jag är inte säker men eftersom jag aldrig 
råkade ut för hylsor som fastnat i patronkammaren under den korta tid jag ägde en Tikka för 
länge sedan, så har jag aldrig behövt klura ut hur man får lös en hylsa när utdragarklon har 
hoppat över kanten på hylsan, alternativt brustit.  

Jag provsköt för övrigt en modern Tikka T3 under en demonstrations dag på åländska Bred-
mobanan för inte så länge sedan. Alldeles fantastisk bössa för precisionsskytte! Jag satte 
skotten, från bänk, inom en tumnagel på 100 meter och detta med fabriksammunition. Min 
vana trogen försökte jag fånga tomhylsorna fast jag inte hade behövt göra det. Antigen flög 
de ut över golvet eller så blev de kvar ovanpå det löstagbara magasinet och eftersom utkas-
taröppningen var så liten var det svårt att få ut dem igen. Det går säkert att utveckla en teknik 
där man med denna bössa elegant kan fånga tomhylsorna för omladdning och jag skulle 
gärna äga den för räv eller rådjursjakt på långa håll, eller annan precisionsjakt eller bara pap-
persskytte där man bara behöver skjuta ett enda skott i taget. Men den har inte riktigt de 
marginaler som behövs när mer än en sak går snett samtidigt. Och så är det med många 
andra moderna jaktvapen också, tyvärr. 

Det har skrivits böcker om Mauser 98 mekanismen och dess förträfflighet och jag tänker inte 
göra det igen, jag har för övrigt inte ens någon som helst kompetens för att göra det. Men jag 

kan nämna några få saker som inte kan strula på Mauser 98 men som har strulat på mera 
än en modernare bössa. 

 

Slagstiftet kan inte lossna och orsaka ofrivillig avfyrning.  

Slagstift med slagfjäder är så kraftigt att den tänder alla tändhattar som överhuvudtaget kan 
tändas och den gör det under alla tänkbara förhållanden. 

Slutstycksstoppet håller även vid våldsam repetering i hetsiga situationer och man riskerar 
inte att plötsligt stå med slutstycket i ena handen och bössan i den andra. Inte heller riskerar 
man att tappa slutstycket under t.ex. transport med öppet slutstycke. 

Skulle det osannolika inträffa att båda främre låsklackarna slits loss p.g.a. för högt tryck så 
förhindrar den tredje, bakre låsklacken som normalt inte har kontakt med mothållet att man 
får slutstycket in i ansiktet. Har hänt på andra typer av lås, bl.a. på moderna rakrepeters. 

Ventilationen av bakåt strömmande gaser vid t.ex. hylsbrott är utmärkt och det finns flera 
skyddsbarriärer som skyddar skyttens ansikte. 

Orginalsäkringen är idiotsäker. Många av de moderna eftermonterade tre-lägessäkringarna 
som gör montering av kikarsikte lättare är också av mycket hög kvalitet men det är lite bero-
ende av montörens kvalitet.  

Orginalavtryckaren är genial i sin enkelhet och därför ofelbar. Den kan tyckas släpig men det 



sägs och skrivs att kunniga vapensmeder kan förbättra den betydligt utan att säkerheten går 
förlorad. Vissa kompromisslösa tillverkare av premiumstudsare använder orginaltrycket än 
idag. 

Eftersom den är från början en militär konstruktion så är den tillverkad med sådana toleran-
ser att den fungerar även om det kommer skräp, lera, snö, is, grus i maskineriet. Som en 
Kalashnikov AK-47, också en katt med mera än nio liv. 

Det finns ytterligare en massa finesser som är osynliga för alla utom specialisten på Mauser 
98. Det finns inte en kvadratmillimeter på detta låssystem som inte är helt igenomtänkt och 
som skulle sakna en funktion. 

Man skulle kunna säga som så att när du köper en ny studsare med lås av annan konstrukt-
ion än original Mauser 98 så kan du titta på vad den har gemensamt med Mausern och vad 
som skiljer. Varje grej som skiljer sig från Mausern lägger du i en påse. När du har gått ige-
nom låset tar du en titt i påsen. Vad du ser då är de detaljer som förr eller senare förmodligen 
kommer att förorsaka dig problem, förutsatt att du skjuter mycket. Om du skjuter bara 5 skott 
mot 5 djur i året och aldrig tränar med vapnet, då spelar det kanske inte så stor roll hur full 
din påse är. Men ju mera du skjuter och ju mångsidigare din jakt är, desto färre grejer bör du 
ha i din påse. Skall du jaga verkligen farligt vilt med repeterstudsare så ser din professionella 
jaktguide helst att din påse är tom! 

Nytillverkade Mauser 98 är dyra, även nytillverkade 98 lås är dyra. Men butikshyllorna sväm-
mar över av äldre Mauser 98 baserade vapen och där kan man göra fynd. Det spelar ingen 
roll hur utskjuten pipan är eller hur rutten stocken är bara själva låset är välskött och omani-
pulerat, d.v.s. i originalskick utan några ändringar. Dessa eventuella ändringar kan ha gjorts 
av en klåpare som jag fick erfara när jag tog hem en för övrigt jättefin Husqvarna M98 för in-
spektion. Den hade sidosäkring och när jag separerat stålet från virket såg jag att man vid 
monteringen av säkringen hade gjort ett långt kap undertill på låskroppen, något som var 
svårt att se i butiken. Mauser 98 låset har inte gjort sig berömt genom att vara extremt styv 
och här hade man med berått mod gjort det ännu vekare! Jag grät en tår och förde tillbaka 
vapnet, man hade i mitt tycke gjort ett helgerån på ett utmärkt stycke vapenstål och jakthisto-
ria.  

En gång köpte jag billigt en M98 baserad BRNO 602 ZKK (eller var det ZZK?) i 375 H & H 
Magnum. Det var en riktig safari pjäs där inget var kompromissat. T.ex. var fästena för järn-
riktmedlen utsmidda ur samma stål som pipan och när man tryckte på en lite knapp på bakre 
låsringen så hoppade en otroligt välgjord diopter upp. Kornet framtill kunde snabbt bytas med 
en knapptryckning, bakre siktet på pipan var ett safarisikte som bara den kostar som en mo-
dern paketbössa. Det var ingen hejd på alla välgjorda finesser men bössan hade två fel. Det 
ena var att kolven var av på den och hoplimmad. Jag såg inte detta som något allvarligt fel 
då den är lätt att byta men det hindrade mig från att lossa skott med vapnet då jag inte litade 
på limningen. Ett mycket allvarligare fel var att någon hade med en kapskiva gjort ett jack 
baktill på låskroppen! Det här var kanske för 20 år sedan och jag var oerhört tveksam till vad 
man kunde göra åt jacket. Svetsar på en noggrant härdad låda gör man bara inte hur som 
helst. Jag gick väl och grubblade på saken i några år, det var egentligen bara ett estetiskt fel 
men att kosta på en ny fin kolv på en skadad låda tog emot. Till slut sålde jag den åt en kille 
som inte brydde sig om det estetiska, han lät göra en ny kolv till den och det har trillat en hel 
del älg med den sedan dess. Idag ångrar jag bittert att jag sålde bössan. De lär inte tillverkas 
mera i det här påkostade utförandet, möjligtvis som specialbeställning. Jacket i stålet skulle 



vara enkelt att svetsa igen med modern svetsteknik och att fixa till en snygg finish på svetsen 
är en bagatell i sammanhanget. På den tiden hade jag inte förstånd att fullt uppskatta denna 
sällsynta raritet och jag är numera säker på att det inte har tillverkats alltför många av den. 
Idag skulle jag inte göra mig av med den på några villkor.  

Det finns några begagnade Mauser 98 lås som är mera värda än andra. Det är de som är 
märkta FN - Belgien, Husqvarna – Sverige och SAKO - Finland. Dessa är utmärkta om de är 
omanipulerade och välskötta. Dem kan man bygga vidare på. Sedan finns det en uppsjö 
andra av varierande kvalitet som tillverkats på många olika ställen i världen men dem bör 
man nog hålla sig borta från om man inte är sakkunnig. De som tillverkades efter 1942 i 
Tyskland av Hitlers slavarbetare skall man inte heller fundera på. Kvalitetskontrollen fallerade 
mera och mera under krigets gång och man kan t.o.m. hitta rent farligt dåliga exemplar av 
dem. Det finns naturligtvis utmärkta tyska lås också men då deras historik är så ”livlig” skulle 
jag kolla upp en sådan mycket noga om jag sprang på den. Det finns också olika utmärkta 
derivat av M98 som Ruger, BRNO och Winchester 70 pre-64. Den sistnämnda bör egentlig-
en vara några år äldre än från 1964, då man hade beslutat att upphöra med tillverkningen 
långt före det året och lät tillverkningsverktygen slitas så mycket att de sista serierna av lå-
sen inte riktigt höll måtten längre.  

Har man för mycket pengar finns naturligtvis ett stort urval av custom bössor baserade på 
M98. De är dyra eller ruskigt dyra men mycket av det moderna skräpet är också dyrt utan att 
ge alls samma pålitlighet för pengarna. Själv kör jag en japansk bil. Japanerna bygger fak-
tiskt färdiga bilar och sannolikheten att man blir på vägen med dem p.g.a. andra orsaker än 
bränslebrist eller dikeskörning är mycket liten. De är vanligtvis inte de mest sofistikerade och 
högteknologiska av alla bilar men de är de mest pålitliga när allt kommer omkring.  Det finns 
vargar bland dem också och det finns vargar bland Mauser 98 låsen. Ordet ”perfekt”, hur och 

var den än används, återspeglar aldrig verkligheten, men som ordspråket säger; Inget är 

perfekt men vissa saker är närmare perfektion än andra. Moderna låssystem har sin givna 
plats för... skall vi säga ”specialuppdrag”, men lika all-around och lika pålitliga som M98 är de 
helt enkelt inte. Alla användare av Blaser, Sauer, Krieghoff, Sako m.fl. håller förmodligen just 
nu på att bygga en bål för att elda upp mig, mina hädelser, min bok och min M98. Må så ske 
om det måste ske> bokens undertitel säger dock att den innehåller ”tankar”, och det här är 
precis mina tankar och jag tvingar ingen att tänka som mig. 

Optiken 

Den moderna optiken, eller kikarsiktet, ger heller inte alltid vad den lovar, bara ibland. Tills 
mina ögon började svikta vad ljusstyrka beträffar fungerade små gulliga amerikanska och 
tyska kikarsikten bra för mig. I något skede för några år sedan byttes arsenalen mot ljus-
starka värstingar från kontinenten. Den som sattes på 30-06:n är en Swarovski 2,5 – 10 x 
56mm. Optiken är absolut superb, kristallklar, fantastisk skärpa och ljusstyrka, det finns inga 
superlativer nog att beskriva den. Justeringen av hårkorset och okularets skärpa fungerar 
också mycket bra. Men sen är det slut på superlativen och där tog också ingenjörskonsten 
slut på fabriken.  

Det hände sig ganska snart efter Swarovski köpet att jag hade bössan med mig in till en 
kompis. Där lade jag den att ligga på en gammal, liten amerikakoffert med svagt rundat lock. 
Den gled så småningom ner därifrån och ramlade ner på en matta som låg på golvet, ett fall 
på kanske 40 centimeter. Okularet rullade iväg en bit innan den lade sig till ro på mattan. Vi 
trodde inte våra ögon, hur kan ett så dyrt kikarsikte avsett för jakt gå sönder så lätt? Installat-



ionen på golvet fotograferades med kompisens mobiltelefon, synd bara att han inte har bil-
den kvar i datorn. Sedan plockade vi upp bitarna och började förundra oss över hur otroligt 
korkad konstruktionen var. Det som höll okularet på plats på tuben är en ca 5 mm lång, 
mycket fin gänga. Själva aluminiumtuben som gängan sitter på är lövtunn. Trycket från oku-
laret när det träffade golvet hade helt enkelt flexat tuben och krängt isär gängorna. Gängorna 
var så gott som oskadda, kanske fanns det en tanke bakom konstruktionen – hellre får gäng-
orna släppa än att något går sönder? Hur skall jag veta hur en österrikisk ingenjör tänker? 
Hade det här hänt utomhus, i skogen, hade väl allt varit nedsölat med mossa, löv, vatten, 
lera> Tja, men det skulle ju bara vara att skicka tillbaka den till fabriken den för rengöring, 
fyllning med gas och hopskruvning, en process som kan ta månader eller ett halvår och 
kosta multum då garantin knappast täcker sådana skador. Garantin lär heller inte gälla kon-
struktionsfel även om de är uppenbara. Alltså; om man köper en Swarovski så måste man 
samtidigt, för säkerhets skull, köpa en till om man vill fortsätta att jaga efter att ha snubblat 
ner i något lerdike.  

Den här kompisen i vars hem denna olycka inträffade hade också flera Swarovski varav en 
med belyst punkt. Den här punkten lyste lite när den ville men inte när den behövdes. Jag 
pillade ut elektroniken ur den, ett litet kretskort och blev mycket förvånad av vad jag såg. Det 
finns i stora drag 3 olika kvalitetsklasser (=prisklasser) på kretskort och annan elektronik; 
hushålls-, industri- och militär kvalitet. Man skulle ju tro att något som är avsett att användas 
ute i det vilda, året runt, skulle hålla militär kvalitet men det gjorde inte det här kretskortet, det 
var inte bättre än billig hushålls elektronik. Jag har under åren ombord på fartyg vridit och 
vänt på och undersökt tusentals kretskort och annan fartygselektronik så jag tror mig har för-
mågan att se vad som är skit och vad som är gjort för att hålla. Kompisen gjorde sig då av 
med sina Swarovskis, nog är nog. Jag lade mina kikarsiktesdelar på ett värmeelelement så 
att luften där inne i tuben skulle bli ordentligt varm och förhoppningsvis sopa bort lite eventu-
ell fukt, sedan skruvade jag ihop den. O-ringarna och fettet kring dem verkade vara av god 
kvalitet så jag har litat på att de håller tätt och det har de gjort hittills. Nu vid normal tempera-
tur är det ju vacuum i tuben och ju kallare det blir desto lägre blir trycket därinne och det finns 
naturligtvis fukt i den inneslutna luften men än har vi inte nått kondensationspunkten. Alterna-
tivet skulle ju vara att sätta hårt mot hårt och kräva ett nytt Swarovskisikte, men ett nytt sikte 
har ju samma konstruktionsfel så vad är det som blir bättre av det? I stället har jag klistrat två 
textlappar på siktet, en på var sida. På den ena står det ”Fragile, handle with care, use no 
hooks” och på den andra lappen står det samma text som man brukar se på ovansidan av 
flygplansvingar: ”No step area”. 

För att få lite referensramar angående kikarsiktens allmänna stryktålighet rotade jag fram ett 
gammalt amerikanskt Redfield 6 – 18 gånger sikte. Det hade fungerat under många år på en 
6 mm studsare men ersattes av ett ljusstarkare Meopta sikte när mina ögon blev svagare 
med åren. Det här Redfieldsiktet är knappast gjort för att vara stryktåligt utan förmodligen i 
första hand avsett för liggande skadedjurskytte på prärien. Jag tog tag över den främre linsen 
och började sedan bulta siktet mot en ganska färsk tallstubbe, så att okularet tog emot stö-
tarna snett underifrån. Det var förvånansvärt hur mycket siktet tålde av misshandel. För varje 
slag slog jag hårdare och hårdare och först vid sjätte eller sjunde slaget när jag tog i allt vad 
jag orkade sprättade okularet bort. Men inte ens då var det gängan som gav sig utan hela 
tuben hade gått av.  

Senare köpte jag ett nytt luftgevär. Det var ett paket med ett kikarsikte jag inte ville ha men 
då själva geväret var det enda exemplaret av sitt slag i butiken var jag tvungen att ta det eller 



gå tomhänt ur butiken. Jag skruvade bort siktet och ersatte det med en gammal Helia jag 
hade liggande. Det här nya billiga siktet visade sig vid närmare granskning vara en rätt så 
noggrann Swarovski kopia gjord någonstans i fjärran östern. T.o.m. loggan var en mycket 
nära kopia av Swarovskis. Nu blev jag nyfiken och skruvade isär siktet. Det var inte avsett att 
någonsin öppnas efter att det lämnade fabriken så jag fick ta till rörtången och skruvstädet 
för att få loss super-lim fogarna, ändå var det inget som gick sönder. Innandömet var inte alls 
likt Swarovskis utan det var mycket bastanta grejer bortsett från hårkorset som jag kunde 
blåsa bort med munnen! Optiken var naturligtvis också infernaliskt dålig. Men tuben och hela 
konstruktionen var sådan att det troligen skulle ha behövts mera våld att få sönder den ge-
nom slag än vad jag använde på Redfielden. Swarovski kopian var med andra ord starkare 
än originalet trots att det kostade kanske 150 kronor i tillverkning, d.v.s. ca en procent av ori-
ginalets pris! Som sagt, jag vet inte hur de tänker där uppe i de Österrikiska alperna, lider de 
kanske av syrebrist på den höga höjden? Mitt nästa kikarsikte blir en ca 20 år gammal tysk 
1,5-6 x 42 med ståltub om den finns kvar i Torsbo butiken nästa gång jag åker dit. Den lär 
tåla en och annan stöt, skulle jag tro. 

Framtidens jaktoptik är redan här. Kikarsikten med inbyggda avståndsmätare och kulbane-
kompensatorer. Du håller alltid mitt på oavsett avstånd, kikarsiktet mäter avståndet och juste-
rar automatisk om hårkorset. Det finns USB port och plats för SD kort i kikarsiktet. Du kopp-
lar bössan eller kortet till datorn för att programmera in nya kulbanor för de nya patroner du 
har laddat. Har du stort minneskort i siktet, eller kanske en liten hårddisk, så har du plats för 
en hel amerikansk laddhandboks ballistiska tabeller i den. Kikarsiktet kanske också kan för-
ses med en liten videokamera som känner igen målet och varnar om det t.ex. är en tam ko 
eller thailändsk bärplockare du siktar på. Då måste du även programmera in måldefinitioner 
samt jakttider för de arter du jagar. Men eftersom de har olika jakttider i olika delar av landet 
måste kikarsiktet även vara försett med en GPS så att den vet var den är. En GPS betyder 
att det måste finnas en liten antenn på siktet. En antenn är en ingång för datahackare och du 
kan även få virus med de program du lägger in i siktet. Du måste alltså även ha antivirus-
skydd och brandvägg och en kraftfull processor som hanterar dem. Ändå kan du inte vara 
helt säker på huruvida någon kanske har hackat sig in i ditt sikte och programmerat om den 
så att du skjuter dig själv!  

Eller så du ligger där bekvämt på en stor sten och börjar krama av skottet på den där be-
tande 32 taggaren 473 meter bort. Då hoppar det upp en dialogruta i kikarsiktet som med röd 
text meddelar följande:  

Norton Riflescope Protection 2020 har upptäck en trojansk häst i ditt kikarsikte. Vill du ta bort 

hästen?  

 Febrigt fumlar du dig fram till JA knappen på siktets sida och trycker på den. En ny dialog-
ruta hoppar upp och säger:  

Norton Riflescope Protection 2020 kommer att ta bort hästen, vänligen bekräfta åtgärden!  

Återigen trycker du på JA knappen, dialogrutan försvinner och du försöker hitta älgen igen i 
siktet. Precis när du gjort det hoppar en ny dialogruta upp i siktet som säger: 

Norton Riflescope Protection 2020 har hittat en uppdatering till Norton Riflescope Protection 

2020, vill du ladda ner och installera den? Automatisk nedladdning startar om 3 sekunder. 

Du hittar inte NEJ knappen inom given tid och nedladdningen och installationen börjar. Den 
tar 34 sekunder och din älg där borta börjar bli mätt och ser ut att vilja dra till skogs för att 



smälta måltiden. Nu tror du att allt är klart och att du äntligen kan få iväg skottet när en ny 
dialogruta hoppar upp:  

Du måste starta om kikarsiktet så att de nya uppdateringarna kan börja gälla, vill du starta 

om nu? 

Låt oss kasta en barmhärtighetens skugga över vad som sedan händer på den här stenen 
långt ute i vildmarken>  

Scenariot är inte omöjligt på något vis. Jag köpte mina första elektroniska hörselskydd för 20 
år sedan. De var de bästa jag haft, för att spara batterier stängde de av sig själv efter 8 tim-
mar. Det blev bara tyst i lurarna och sedan fick man sätta på dem igen för ytterligare 8 tim-
mars lyssning. Nästa par många år senare är bekvämare och smidigare men de stänger inte 
av sig alls utan står på tills batterierna är slut. Det är väl OK om man har bra minne men det 
har inte jag. Därför använde jag dem mest på träningsskytte och köpte modernare till jakten. 
De var också användbara tills jag en gång satt två timmar i ett jakttorn utan att pilla på kon-
trollerna. Då fick jag plötsligt ett fruktansvärt högt PIIIIP! i öronen och så stängde de av sig. 
Hade jag precis då varit på väg att dra in avtryckaren skulle det skottet i alla fall inte ha suttit 
där jag tänkte mig. Hur fan tänker man egentligen som konstruktör? Nu använder jag inte 
dessa hörselskydd överhuvudtaget utan istället de som inte stänger av sig och som batterier-
na är slut i för det mesta. Sitter man i ett vakjakttorn behöver man ju egentligen inte höra nå-
got, det är bara de galnaste jänkarna som skjuter mot ljud, s.k. ”sound shots”. Om jag hör ett 
djur eller inte innan jag ser det ordentlig är egentligen egalt i de flesta situationer, jag kan ju 
ändå inte skjuta innan jag ser det. Annars har jag reservbatterier i bilen, åtminstone ibland. 
Men redan i så enkla grejer som ett flera år gammalt elektroniskt hörselskydd finns det alltså 
buggar. Hur kommer då framtidens jaktelektronik att bete sig och än intressantare än så; hur 
kommer framtidens jägare som skall hantera dessa jaktprogram att bete sig efter en tid? Ett 
lukrativt framtidsyrke kan vara ”Psykoterapeut med inriktning på jägare”, vad vet man om det 
idag?  

Läsaren har säkert vid det här laget börjat misstänka att författaren är en ovanligt teknikfient-
lig tekniker. Jag vill nog själv betrakta mig själv som en rätt så teknikfixerad nörd trots allt, 
men som sådan rätt påtagligt modererad efter årtionden av blodiga, tärande bataljer på det 
tekniska slagfältet. Moderna fartyg är, som jag i början nämnde, tekniska infernon vilket kan 
vara bra eller illa beroende på vem som i planeringsskedet av nybygget slutligen fastställt hur 
och med vad fartyget skall var utrustad. Ekonomerna blandar sig mera och mera i planering-
en och ingenjörerna de skall samarbeta med har idag mera ekonomisk än teknisk utbildning. 
Slutresultatet kan bli som jag själv har erfarit mera än en gång, rent av usla nybyggda fartyg 
med ständiga driftproblem. Ett nybyggt fartyg kan vara, skulle man jämföra med flygplan, en 
prototyp, och som flygplansprototyp skulle den aldrig få flyga kommersiellt utan skrotas när 
testperioden är slut. Men i fartygssammanhang är det helt normalt att snarast ta testfartyget i 
kommersiellt bruk. Det viktigaste är alltid att få den i trafik fortast möjligt och inte nog med 
det, man kan bygga in samma fel, hur många de än är, i en hel serie fartyg! Jag vågar påstå 
att ingen enskild faktor, bortsett från världskrigen, har kostat världshandelsflottan så mycket 
som kombinationen av teknisk inkompetens och företagsekonomer. Det är därför inte enligt 
min egen mening speciellt anmärkningsvärt att jag är allergisk mot tekniska innovationer och 
konstruktioner som är undermåliga, ogenomtänkta, oprövade och rent ut av korkade och 
som man samtidigt tar oförskämt bra betalt för!  

Hagelgeväret. 



Om vi tycker att mångfalden med kulgeväret och dess olika nykonstruerade låssystem, kol-
var, olika tillbehör och ammunition ständigt ökar och därmed även vår egen förvirring, så har 
den motsatta utvecklingen skett med hagelgeväret. För ännu drygt 100 år sedan var variat-
ionen beträffande olika kalibrar, hagelstorlekar och laddningsvikter, patronlängder och krut-
sorter obegripligt stor. Boken Cartridges of the world säger att det fanns 6500 – 7000 olika 
fabriksladdningar och räknar man in det hemkörda och specialbeställningarna så kom man 
upp i det dubbla. Den som idag vill göra det enkelt för sig kan begränsa sitt patronval till två 
kalibrar; 12 eller 20, två patronlängder; 70 och 75mm och en mindre uppsättning olika konfi-
gurationer av hagelmaterial, laddvikter och storlekar. Mera än så behövs knappast för att fylla 
den genomsnittliga jägarens behov av jakt och träningsammunition.  

Det som idag för perfektionisten kan vara mödosamt är att hitta det fabrikat av ammunition 
av en viss önskad konfiguration beträffande hagelstorlek och material och utgångshastighet 
som fungerar bäst i ens egen bössa, då hagelgevär i likhet med kulgevär tenderar att vara 
individer med egna preferenser på foder. Men egentligen är detta stressmoment förbehållet 
de bästa tävlingsskyttarna för vilka en missad lerduva kan betyda en tappad placering och 
som därför försöker i möjligaste mån att reducera antalet variabler i sin utrustning. Tävlings-
banan är konstant lika för alla tävlande, de kan inte påverka utformningen av den under täv-
lingen. Den tävlande kan alltså endast påverka utgången av tävlingen genom att  kontrollera 
sig själv och sin utrustning. Jägaren som kan träna informellt och fritt och under jakten till en 
del kontrollera mycket av händelseförloppet och omgivningen, kan kompensera för eventu-
ella kända och okända brister i utrustningen. En sådan brist kan t.ex. vara ammunition som 
ger mindre jämna träffbilder som jägaren kan kompensera för på ett eller annat sätt genom  
jaktlig kunskap och list öka marginalerna till sin fördel.  

Själva hagelvapnet, oberoende av om det avses att skjuta leopard, duva, rådjur eller gås 

Hagelvapnet är mycket mångsidigt och väljer man en beprövad bruksmodell, även mycket långlivat. 

Denna japanska Browningkopia - Miroku - har närmare 40 tjänsteår bakom sig och troligen lika många 

framför sig om den sköts väl. Det finns ingen orsak a$ köpa 

nya billiga vapen när det finns  en uppsjö av utmärkta andra hands vapen av mycket hög kvalitet. 



med den, tål dock att granskas med argusögon innan köpet. Det finns en uppsjö av ”billiga 
och bra” nya vapen på marknaden. Jag måste säga att jag aldrig skulle kasta ett öga på dem 
numera. Då jag inte har råd att köpa nya ”dyra och bra” vapen tittar jag hellre på begagnat-
marknaden. Dyra nya vapen behöver nödvändigtvis inte vara särskilt pålitliga om de är av en 
något sånär ny konstruktion och därmed inte helt beprövade och genomarbetade i alla detal-
jer. Begagnade vapen som är av en beprövad, genomarbetad konstruktion kan även efter 
flitigt brukande vara dyrare än nya lågprisvapen men de är trots det en mycket bättre lösning 
på ett akut vapenbehov. Även om de verkligen är hårt brukade (tiotusentals skott) men för 
övrigt välskötta, är det både lätt och billigt att sätta dem i driftmässig nyskick genom att byta 
slitagedelar som slagstift, slagfjädrar, ejektorfjädrar och kanske någon annan detalj beroende 
på märke och modell. Ett begagnat vapen som en gång varit dyrt har ofta osynliga, inbyggda 
egenskaper och detaljer som ofta saknas på billigare nya vapen.  

Ett exempel på dåliga nybyggen var den för ett antal årtionden sedan helt nya Tikka bocken. 
Jag köpte ett ex. av den och tog den ganska omedelbart ut på vårjakt i havsbandet. Vi skulle 
vara borta flera dagar men redan dagen efter första sittningen noterade jag våldsam korros-
ion inne i piporna. När vi så småningom kom iland lämnade jag den till butiken för att få nya 
pipor på garantin. Butiksföreståndaren höll med om att den borde vara mycket resistentare 
än så och skickade iväg den för pipbyte. Nästa jaktresa hade jag ett lånevapen men Tikkan 
hann komma tillbaka innan vårens sista jaktresa. De nya piporna var inte ett dugg bättre, 
även de rostade våldsamt. Tydligen rent kolstål i dem, vad vet jag? Jag bytte in bössan mot 
en Sauer & Son som jag hade en tid tills jag fick tag på en begagnad FN Browning bock. Den 
var sedan med på otaliga vårskytteresor och tålde klimatet och saltvattnet som det anstår en 
riktig bruksbössa. Men så kostade den begagnad mera än vad Tikkan kostade ny. 

För många år sedan läste jag i någon jakttidskrift ett reportage som gjorts av en svensk jakt- 
och skytteskribent under en resa i USA. Han var inbjuden till uppflogsjakt på fasan och an-
nan präriefågel, om det var med eller utan hund minns jag inte. Själva jakten var det väl inget 
fel på som sådan, det fanns fågel och de fick skjuta mycket. Sällskapet var trevligt och som 
brukligt är i Amerika använde de flesta billiga halvautomater. Det som vår reporter fann an-
märkningsvärt var det stoiska lugn som hans amerikanska jaktkamrater visade när de ibland 
var tvungna att plocka isär sina krånglande bössor mitt under jakten för rengöring eller juste-
ring av någon detalj. Ingen fann det irriterande att bössan vägrade växla nu och då, utan det 
var som en naturlig del av jakten att man inte fick iväg alla skott som planerat. 

Jag har själv ägt flera halvautomater och även skjutit en del med lånade sådana. Det går inte 
att förneka att de har sina fördelar under vissa omständigheter, speciellt under viss typ av 
jakt. Sitter man i ett trångt gömsle är det en klar fördel att slippa bryta vapnet för omladdning. 
De brukar ha en viss rekyldämpande effekt och är behagligare att skjuta med än brytvapen. 
Inte sällan har de bra skjutegenskaper, bra balans och något sånär justa kolvar ord och mitt 
bästa ”informella” skytte har jag gjort med en 20 kalibers Benelli halvautomat. Utan magasin-
spärr gick det 4 skott i den och jag tränade lite trickskytte genom att med en hand kasta upp 
4 duvor i luften och krossa dem innan de nådde marken. Med bössan spärrad för 3 skott fick 
jag mitt livs enda trippel på ripa. Det gick nästan lika bra att skjuta med den med enbart 
högra handen som med båda händerna. Tom vägde den endast 2,4kg. 

Den fungerade rätt bra under några år fast den var kinkig med maten. Sedan började den 
sakta mak krångla mera och mera när de olika fjädrarna i den tröttnade på livet och sina vik-
tiga uppgifter. Jag gjorde små ”förbättringar” på den genom att underlätta patronmatningen. 



Jag polerade och slipade så att patronerna skulle kunna glida lättare på sin väg från magasi-
net in i patronkammaren. Visst fungerade det en tid men grundproblemet var att fjädrarna 
började lida av materialtrötthet och skulle ha behövt bytas. Men i den här bössan hade jag 
köpt en ny bössa av en modell som redan vid köpet var utgången ur tillverkningssortimentet 
(den hette nog Benelli 201 SL) och Benellis eftermarknadsservice, åtminstone på lokal nivå, 
var kanske inte den allra bästa. Eftersom Benelli ständigt utvecklar nya modeller så är andra-
handsvärdet på deras vapen inte överhövan gott och istället för att börja söka efter förmodlig-
en dyra reservdelar (som kanske överhuvudtaget inte fanns) till en i princip värdelös bössa 
så degraderade jag vapnet under en tid till ett enkelskotts experimentbössa där jag friskt ex-
perimenterade med olika kolvformer genom såga – limma – slipa metoden. Jag lärde mig en 
hel del av det. 

Tidigare hade jag haft en Browning DoubleMatic, en innovation av John Moses Brownings 
son Val Browning. Det var en två skotts automat för banskytte i första hand. Den var blixt-
snabb att ladda och bra att skjuta med så länge man hade bra patroner. Slutstycket öppnade 
snabbt (kort piprekyl) och med krut som inte hade hunnit brinna ut vid öppnandet fick man en 
flamma i nyllet och krutstänk i ögonen. Den var också fin att skjuta med och fungerade lika 
bra när jag köpte den som den fungerar idag med sin nya ägare. Jag skulle tro att den har 
arbetat ca 40 – 50 år utan större åthävor. Men den var också kinkig med ammot, några milli-
meter för korta eller långa hylsor gav den hicka och så det här med kravet på krut som brin-
ner helt rent. Med båda dessa halvautomater stötte jag på samma problem vilket grundar sig 
på en gemensam konstruktionsprincip för alla halvautomater, d.v.s. deras funktion är helt av-
hängig av patronen. Man kan säkert för jakt motivera sig ekonomiskt att använda dyra och 
högklassiga patroner av ett väletablerat märke och typ som funnits och kommer att finnas 
länge till på marknaden. Det finns många sådana patroner och när man hittar en som funge-
rar bra i halvautomaten kan man hålla sig till den under många år.  

Tränar man däremot inte seriöst för tävling är man kanske inte så motiverad att betala dyrt 
för bra träningspatroner. Då kan man hamna i ett irriterande underläge med halvautomater. 
Jag har själv provat det mesta i billig träningspatronväg både i halvautomater och bockar. 
Det låga priset på träningspatroner kräver sina offer och offrens natur har varierat med åren. 
För några årtionden sedan köpte jag patroner tillverkade på Cypern som hade hagel av alla 
former utom runda. Jag köpte polska patroner där tändhatten var intryckt så långt att slagstif-
tet inte nådde den. Jag köpte ryska patroner som uppenbarligen var laddade med svartkrut 
och svenska som var laddade med flamsäkert krut då endast en del av krutet brann upp och 
resten blev kvar och lade sig här och där i låset. Jag har köpt patroner som redan från till-
verkningsbandet har sådana skador på stjärnstukningen eller kalotten att man får slå in dem i 
patronkammaren med handflatan.  

Det sista partiet av billig övningsammunition jag köpte var laddad med krut som producerade 
fosgen (=stridsgas). När man öppnar bocken en vindstilla dag så stiger det en spiral av gul-
grön-brun rök ur piporna. Indragen i lungorna, i hur obetydliga kvantiteter som helst, blocke-
rar den andningsreflexen, får en att tvångsmässigt vända bort huvudet och ta några steg åt 
sidan för att finna ren luft. När man får göra detta 50 eller 75 gånger vid ett och samma trä-
ningstillfälle blir man lätt störd och förundrar sig över och förbannar alla sinnessvaga kemis-
ter som fritt får härja till företagsekonomernas fromma. Nu är fosgenpatronerna äntligen slut 
och det är dags att prova något nytt ”billigt och bra” för lerduvor. Alla dessa patroner utom de 
med tändhatten för långt in går dock att skjuta i bock eller side by side gevär men ställer till 
med problem i en halvautomat. Krut som inte brinner ordentligt i en halvautomat grisar ner 



och får så småningom mekanismen att sluta fungera, och på olika sätt missformade, för 
korta eller för långa patroner matas helt enkelt inte in. Om krutet inte brinner ordentligt matas 
de kanske inte ut heller.  

Under en kort tid hade jag en Winchester modell 100 halvautomatiskt kulgevär i kaliber 
308W. Den fungerade förträffligt tills jag fick slut på Winchesters egen (skitdyra) ammunition 
som jag köpte med vapnet. Sedan provade jag Sako ammo men tomhylsorna blev kvar i pa-
tronkammaren. Förvåningen var stor, försäljaren kontaktades som i sin tur kontaktade Sako. 
Sako lät meddela att de hade köpt ett parti Norma hylsor som visade sig vara mjukare än 
Winchesters och förmodligen även Sakos egna, med påföljden att de inte var spänstiga nog 
att snabbt fjädra tillbaka i patronkammaren efter att trycket sjunkit så att de lätt kunde dras ut 
med de svaga utdragare som halvautomater har. Min slutsats blev att om jag i framtiden inte 
får tag på Winchester ammunition så måste jag testa hårdheten på de tillgängliga hylsor som 
jag kan få tag i för att försäkra mig om pålitlig funktion! Jag sålde vapnet istället. 

Hagelautomater har också ovanan att vara känsliga för patronens laddningsvikt och/eller hur 
tufft patronen är laddad. Annonserna säger alltid att den här halvautomaten är den snabb-
aste och pålitligaste någonsin och fungerar med all ammunition. Det sade de för 25 år sedan 
och det säger de idag. Eftersom det har kommit ut så många nya modeller och fabrikat under 
alla dessa år så kan inte framstegen för varje modell ha varit betydande utan snarare åt det 
obefintliga hållet. Hade varje framsteg varit betydande hade vi haft den perfekta och med all 
ammunition 100 % pålitliga halvautomaten för länge sedan. Men sanningen är den att halv-
automaten är ännu helt beroende av ammunitionen. Detta förstod militären för 100 år sedan 
och all militär ammunition är noga testad och kvalitetskontrollerad och klassificerad och otve-
tydigt märkt. Det är inte kommersiell ammunition och där har vi förmodligen det största pro-
blemet med halvautomater av alla de slag. Men jag är inte alls emot halvautomater rent ge-
nerellt. De är lätta att skjuta med, de är roliga att skjuta med och skulle jag ha råd att köpa 
stora partier av högklassig träningsammunition med kanske 12 månaders framförhållning i 
egen lagerstatus, ja då skulle jag kanske ha en igen. Men det skulle inte bli någon ny super-
dooper modell utan en något äldre beprövad trotjänare som har visat sina kvaliteter under 
många år och som det är lätt och billigt att få reservdelar till.  

Sen har jag ytterligare en förundring över dessa supersnabba moderna halvautomater. Om 
de nu växlar så förbaskat fort som reklamen påstår och som man kan se på YouTube videon, 
så måste de ju öppna slutstycket och hiva iväg tomhylsan i princip nästan innan haglen läm-
nat pipan. Tidigare i halvautomatens utveckling betraktades det här som ett fel, nu plötsligt 
betraktas det som en fördel! Om det här skall fungera i praktiken och man vill slippa brin-
nande krut i ansiktet och mekanismen så lär man inte kunna använda annan träningsammu-
nition än ren premium ammunition som kostar så mycket att det svider i plånboken. Åt-
minstone för mig är hagelgevärsträning inte bara kvalitetsträning utan även mängdträning 
därför att det är roligt att skjuta mycket. Skall jag då plötsligt betala 50 – 100 % mera för att 
kunna skjuta med världens snabbaste hagelautomat fast jag inte har några ambitioner att bli 
en trickskytt i likhet med Patrik Flanigan? Patrik Flanigan gör sitt trickskytte med ”världens 
snabbaste” hagelautomat men tycks jaga fågel med en vanlig bock om man skall tro 
YouTube videorna. Om inte ens han kan utnyttja snabbheten under jakt, vem kan då göra 
det?  

För mig skulle det rent allmänt inte vara något problem att skjuta kaniner med ett 50 kalibrigt 
Browning maskingevär (50 BMG). Kaninerna skulle aldrig veta vad som träffade dem och jag 



skulle slippa besväret att göra mat av dom. Det verkliga problemet för mig skulle vara om 
någon reklammakare övertygade mig att jag faktiskt måste ha en 50 BMG för att skjuta kani-
ner! Det är så marknadskrafterna arbetar, för att plocka pengar av folk måste man ofta skapa 
ett behov som inte finns. När man väl skapat behovet gäller det att skörda det man sått för 
snart skapar någon annan marknadsaktör ett nytt och annorlunda behov som aldrig tidigare 
funnits i mänsklighetens 3 millioner år långa historia> Men visst, om man vet vad man syss-
lar med och vet vad man får och inte får med köpet så köp gärna världens snabbaste hagel-
automat. Att skjuta är kul och ju flera som tycker att skytte är kul, desto längre får vi ha kvar 
vår hobby och sport. 

Då kanske vi kan konstatera att den som i likhet med mig vill kunna skjuta ammunition i vil-
ken prisklass som helst, var och när den än går att få tag i, har bara bock, sida vid sida och 
pumphagelgevär att välja bland. När det gäller pumpar vet jag inte så mycket annat än att 
Winchester Model 12 motsvarar kulgevärens Mauser 98. Den är ruskigt slitstark, ruskigt pålit-
lig och i mina ögon även ruskigt ful. Jag har skjutit lite med lånade pumpar och kände att det 
nog skulle gå rätt snabbt att bli vän med dem och de har ungefär samma skjutegenskaper 
som en halvautomat, minus rekyldämpningen. För den kunnige pragmatikern, inuiten och 
han med Ford-Hoppan är en pålitlig pump förmodligen det bästa han kan använda under 
svåra omständigheter, i lerfyllda diken en isande höstkväll, vintriga gyttjebad på åkrar med 
höstvete och andra dylika förtjusande förhållanden. Om de verkligen matar fram hur missfor-
mad ammunition som helst vet jag inte men jag förmodar att de är betydligt okänsligare än 
automater på den punkten. Jag vet i alla fall att den som äger en Winchester Model 12 äger 
en ikon bland pumphagelgevär och bör respektera den i enlighet därmed. 

Innan vi nu hoppar in bland den stora massan av hagelvapen i Norden d.v.s. bockar och sida 
vid sida, kan jag inte låta bli att ännu en gång påminna läsaren om det kaos som rådde bland 
hagelammunition i den brittiska delen av världen (var annars?) för endast 50 år sedan. Jag 
har översatt text från en bok; ”Shotgun Marksmanship” av Percy Stanbury och G.L. Carlisle 

(första utgåvan 1962, fjärde utgåvan 1980, ISBN 0 09 142360 0). Stanbury var en legenda-
risk engelsk skytteinstruktör på West London Shooting School och en utomordentlig jaktskytt. 
Han var också den siste som vann ett stort öppet mästerskap med en sida vid sida hagelge-
vär. Håll i sig nu, bäste läsare, var beredd att dyka in i det svarta hålets kaos: 

Citat: Nu till patronlängder vilka kan variera från 2 tum till 3 tum för kaliber 12 och 
också för kaliber 16, 20, 28 och .410; 8 kaliber kan vara 3 1/2 tum och 4 kaliber 4 tum 
långa> Det viktiga här är att veta att den av patronbeskrivningen indikerade längden 
anger längden av tomhylsan, den skjutna patronen, inte längden av den laddade patro-
nen, då det är möjligt att ladda en 2 ¾ tums patron i en 2 ½ tums patronkammare som 
är trycktestad endast för 2½ tums patroner. På den tiden då alla patroner rullstukades 
var det allmänt känt att 1 1/8 eller 1 1/16 uns av hagel rymdes i en 2 ½ tum lång hylsa, 
1 ¼ uns i en 2 ¾ tums hylsa och 1 3/8 eller 1 ½ uns i en 3 tums hylsa. Ingen brydde sig 
om att mäta en laddad patron men hade någon gjort det hade han funnit att en ”2 ½ 
tums” patron mätte ungefär 2 ¼ tum och en ”2 ¾ tums” patron lite över 2 ½ tum. Det 
här spelade ingen större roll då alla visste att en 2 ¾ tums patron innehöll mera krut 
och hagel än standard och bara en dåre skulle ha försökt stoppa en sådan i en 2 ½ 
tums patronkammare> 

Patronens längd är inte den samma som patronkammarens längd men med rullstu-
kade patroner är längden av den skjutna hylsan samma som längden på patronkam-



maren. Med vissa stjärnstukade patroner är den skjutna hylsans längd i verkligheten 
längre än patronkammaren; t.ex., ett antal kaliber 12 patroner avsedda för 2 ½ tums 
patronkammare har en längd på den skjutna hylsan som är 2 ¾ tum. Det finns flera 
skäl för detta; med en hylsa som är 2 9/16 tum lång (12 kalibers, 2 ½ tums kammare är 
egentligen 2 9/16 tum långa) är den färdiga stjärnstukade patronen 2 1/16 tum lång då 
en del av hylsans längd används till stukningen. Med en så kort hylsa är det inte alltid 
möjligt att inhysa en tillräckligt lång förladdning (filtförladdning) för att erhålla tillfreds-
ställande ballistik, så en längre hylsa är därför nödvändig. Den andra orsaken har att 
göra med patronens funktion i halvautomater. Många av dem matar endast patroner 
som har en längd som motsvarar den gamla rullstukade patronens längd; en 2 ¾ tums 
stjärnstukad patron ger samma längd som en 2 9/16 tums rullstukad dito. Det är ingen 
risk att använda sådana 2 ¾ tums patroner i en 2 ½ tums kammare då patronen är ju-
sterad med avseende på ballistiken.  Slut citat. 

Nu var det inte slut på texten angående dåtida patroner, det fortsätter några sidor till men 
som läsaren kanske förstår så är översättningsarbetet av dylik text så förvirrande och an-
strängande att jag slutar här. 

Däremot är allt detta fortfarande högst aktuellt för den som skjuter gamla fina brittiska premi-
umvapen. De kan vara över 100 år gamla men fungerar perfekt ännu idag och även i framti-
den för den generation av jägare som växer upp just nu. Men detta sker endast om man 
skjuter med likvärdiga patroner som de ursprungligen är trycktestade för. Sådana patroner 
tillverkas allmänt än idag, så slitstarka är de gamla brittiska vapnen, men kan i våra nordiska 
länder vara en beställningsvara som inte finns rakt av på hyllorna.  

Bock eller sida vid sida? 

Det hände sig vid jultiden> Nej, det var nog i februari – mars kanske, som vi åkte till Bredmo 
banan på Åland för att mjuka upp bål, armar och axlar efter en lång vinter med lite lerduve-
skytte. Det var inte den bästa dagen för uppmjukning av någonting. Enbart de som själva bor 
på öar kan förstå hur vidriga vintrarna kan vara på en ö mitt i ett hav om inte isen har lagt sig 
som ett lock över allt det våta. Den här dagen var det antigen dimma eller så var molnhöjden 
lika med noll, det kvittar egentligen vilket. Både dimma och moln består av finfördelat vatten 
och vatten kan som bekant vara underkylt.  Gotlänningen lär förstå vad jag menar men gör 
Kirunabon det? ”Jävla sörlänningar”, säger dom i stället; ”här uppe är det så förbannat kallt 
på vintern att orden fryser och man hör inte vad man har sagt förrän ljudet tinar upp på vå-
ren”. (Detta avfärdar myten om den fåordige norrlänningen. De pladdrar nog lika mycket som 
skåningar på ett ålagille, men norrlänningarnas ord hörs bara inte då de har frusit. Men på 
våren när orden tinar upp kan det bli ett rysligt kvittrande, som från en flock stjärtmesar på 
raid bland trädgrenarna, fast man inte ser en människa så långt ögat når, allt detta enligt en 
numera salig Amos Persson)  

Jag minns apropå klimat mycket väl första gången Maud och jag var upp till en gammal fä-
bodvall i Jämtland. Där fanns ett stockhus och jag gick runt den och beundrade dess fina 
skick. Jag minns att jag sade till vår värd att huset knappast kan vara äldre än tio, tjugo år, i 
så fint skick var det. Nej, det är långt över 100 år gammalt, blev svaret! I den åländska eviga 
vinterdimman och sommarfukten skulle ett så gammalt, obehandlat trähus vara mer eller 
mindre ruttet. Skall jag stå och hålla mot nordanvinden så gör jag det hellre på en udde i ett 
fruset Torne träsk i – 20 graders kyla än på en udde på Åland vid ett öppet hav i -5 grader en 
dimmig dag i januari när nordan har plockat upp all fukt i havet från Kvarken och nedåt på sin 



väg mot Åland. Kirunabon har ju nära till Lofoten om en bekräftelse är nödvändig. Det kall-
aste jag överhuvudtaget upplevt i mitt liv var mitt i kolsvarta vintern i -10 grader med ca 200 
% luftfuktighet i Narviks hamn, Lofoten. Det, min bäste läsare, var vidrigt!  

Tillbaka på Bredmo banan (det är tydligen svårt att hålla sig där i det aktuella vädret) var vatt-
net i luften underkylt och det blåste en snål vind genom märg och ben, som det heter. Det 
går visst att klä sig för det här vädret, det vet jag då jag har husbehovsfiskat året runt nästan 
hela livet och faktiskt även jobbat på en trålare en vinter. I den korrekta vintermunderingen 
för vistelse på kalla hav kan man nödtorftigt hantera nät och spakarna till en trålvinsch, även i 
en snöstorm, men inte så mycket mera än det. Så den här dagen var jag inte klädd för det 
aktuella vädret, vi skulle ju skjuta lerduvor och detta kräver trots allt lite smidighet. Föremålet 
vi avsåg att testa var en FN Browning B25 ”Game Gun” hagelbock. En FN ”Game 

gun” (”Game gun”= en hagelbössa anpassad 
för i första hand jakt) är en belgisktillverkad, 
men brittiskt inspirerad historia vars syfte tro-
ligen är att attrahera de konservativa britter-
na och övriga anglofiler att köpa ett något 
sånär modernt bockvapen och ändå känna 
en konservativ trygghet med bössan. För att 
den äkta anglofilen skall trivas är kolven av 
så kallad ”svanhals” typ, det vill säga en 
svagt böjd, men i allt väsentligt rak engelsk 
kolvhals utan pistolgrepp. Vitsen med den 
här typen av kolvhals var från början, när alla 
hagelgevär hade dubbla avtryckare, att man 
lätt skulle kunna flytta handen på kolvhalsen 
samtidigt som man flyttade pekfingret från 
det ena avtrycket till det andra. Orsaken till 
varför den här bössan med enkeltryck har en 
rak kolv kan inte vara andra än marknadsfö-
ringsmässigt. Man vill associera till den fina 
världen antar jag, med viss rätt. En FN Brow-
ning är en utomordentlig kvalitetsprodukt 
som säkert accepteras socialt även på de 
finare fasanklappjakterna men inte fasen når 
den upp till de bästa Londonbössorna, trots 
svanhalskolv. Men som en vanlig arbetande 
och ytterst långlivad bruksbössa har den få, 
om ens några konkurrenter.  

Hur som helst så satte vapenägaren och jag 
igång en trapkastare och redan innan kasta-
ren var laddad med lerduvor och mikrofoner-
na utplacerade hade jag börjat frysa. När jag 
sköt kände jag mig smidig som gubben Lots 
hustru som hade förvandlats till en saltstod 

då hon mot Guds uttryckliga 
förbud vände sig om för att be-

Inte alla handleder klarar en rak engelsk kolvhals. 

Själv får jag hålla mig �ll e" ordinärt pistolgrepp. 



skåda förödelsen av Sodom och Gomorra. Jag lyckades med att uppnå ett nytt personligt 
rekord, 75 bommade duvor i följd! För att inte äventyra rekordet med en slumpartad träff av-
bröt jag därför skyttet för dagen. Vapenägaren själv sköt bra med den. Första serien han pro-
vade den på skeetbana hade han skjutit en 25: a och på trap gick det mycket bra så han no-
terade kolvmåtten för framtida bruk på andra vapen. Själv sökte jag svaret på mitt usla skytte 
i vädret men det kunde inte förklara allt. Vid provanläggningar tyckte jag att kolven passade 
så bra att hur dåligt jag än sköt (jag börjar alltid även trapskytte med kolven nere som vid 
sporting eller skeet) så borde jag åtminstone ha fått in en och annan slumpartad träff. Men 
kylan gör sitt också med hjärnan så jag var inte i stånd till fundera ut vad som gick snett från 
provanläggning till anläggning med en duva i luften. Det kom jag underfund med flera år se-
nare.  

Efter att jag hade degraderat Benelli automaten till experimentbössa skar jag bland annat 
bort pistolgreppet så att jag fick en rak ”engelsk” kolv. Före ingreppet hade jag 90 procent 
träff på en viss lerduva. Efter ingreppet sjönk det till 10 procent, d.v.s. nästan lika uselt som 
med Game Gun:en. Jag fixade till ett nytt pistolgrepp och åter steg träffprocenten till ca 90! 
Nu började jag få en ide om vad det handlade om; min handled var helt enkelt inte tillräckligt 
rörlig för att smidigt hantera en rak engelskt kolvhals. När jag sedan jämförde min handleds 
rörlighet med Mauds fick jag nästan hicka när hennes handleder visade sig kunna vinklas i 
nästan dubbelt så stor vinkel åt sidan jämfört med mina. Där hade vi alltså problemet med 
mitt skytte med den fina Browningen och dess engelska kolvhals. Vid en provanläggning fo-
kuserar man på att få upp bössan och får då upp den även om det tar emot lite. Väl däruppe 
mot kinden konstaterar man att kolvhöjden, skränkningen och kolvlängden verkar bra, men 
man har inte noterat med vilken lätthet kolven kommer till en korrekt position mot kinden. När 
det är en duva i luften tappar man och skall tappa fokusen på bössan och har full fokus på 
duvan. Om kolven då inte kommer upp till kinden ”av sig själv” så att säga, så har man en 
garanterad bom.  

Summan av kardemumman är i alla fall att man inte kan prova ut en bössa i butiken med 
mindre än att man är en mycket erfaren skytt. Låna bössan från butiken för att prova på bana 
får den som inte behöver göra det, d.v.s. den kände och erfarne skytten, den okände novisen 
göre sig icke besvär. Räddningen för novisen kan då ligga i att på en skytteklubb be att få 
provskjuta olika vapen med olika typer av kolvar.  

Brittisk litteratur om de bästa London bössorna av vilka det finns både side by side och bock-
ar, säger att det är erfarenhetsmässigt bevisat att man skjuter ca 5 % bättre med en bock än 
med en side by side. Det här handlar om kvalitetsmässigt jämbördiga vapen i vilka man 
byggt in så goda skjutegenskaper som vapentypen bara möjliggör, utan hänsyn till kostnader. 
Man kan därför anse att jämförelsen är rättvis och korrekt. Det är klart att man skjuter bättre 
med en dyr, välbalanserad och skräddarsydd side by side än med en billig, dåligt balanserad 
och illa anpassad bock men en sådan jämförelse är inte korrekt. För min del är priset på vap-
net på intet sätt avgörande utan det avgörande är balansen och kolvens passning samt till-
förlitligheten och det kan man även få i måttligt prissatta men mera sällan i riktigt billiga va-
pen. Tillförlitligheten är viktig därför att en ständigt krånglande bössa splittrar koncentrationen 
från skyttet och splittrad koncentration har jag lidit av och lider fortfarande av allt för mycket.  

I alla fall: Jag har bara vid ett tillfälle skjutit med en side by side som har haft en för mig pas-
sande kolv. Jag lånade inför en jaktstig en gammal Winchester side by side med en s.k. bä-
versvansframstock och en riktigt anständigt utformad kolv. Den var mycket bra att skjuta 



med, amerikanarna är ju praktiskt lagda och struntar ofta i de traditioner de egentligen inte 
har och kan därför fritt forma sina stockar för att fungera i det dagliga livet. Jag vann faktiskt 
den aktuella jaktstigen med den bössan. Det bästa jag själv ägt av side by side var den tidi-
gare nämnda Sauer: n, den köpte jag ny och idag när jag tänker tillbaka på den så kan jag 
inte säga annat än att man fick mycket av bra metallarbete för pengarna. Kolven var dock av 
typen för självplågare och därför gjorde jag mig av med bössan så fort situationen tillät.  

Men idag tänker jag på hur den bössan skulle ha känts att skjuta med om den hade haft en 
”riktig” kolv? Metalldelarna i bössan var ju fina med tanke på priset, kanske har man här slar-
vat bort ett riktigt prisvärt jaktvapen genom att med en åsnas envishet hålla kvar vid en kolv-
utformning från 1800 talets svartkrutsbössor? Det är många tillverkare som har gått under 
när de har fastnat i den dödliga organisatoriska förlamningen, den Parkinsonska koman som 
till sin natur är slutgiltig. Förmodligen hände detta även Sauer & Son då de nu heter SIG-
SAUER och idag skenar de iväg i det Europeiska jaktvapenrallyt med toppnoteringar på 
varvtiderna. Men vad som riktigt hände med dem vet jag egentligen inte. Tanken som dock 
blir kvar att mala i mitt huvud säger att jag borde ragga upp en av deras gamla side by side 
modeller och bygga en ny kolv till den, bara för att locka fram vapnets verkliga skjutegen-
skaper. Det vore verkligen intressant om det visade sig att en sådan lågprisbössa kan vara 
mycket förig och fin. 

Något som krånglar till allt med gamla hagelvapen är det här med stålhagel, framför allt om 
man jagar sådant som inte får jagas med bly längre. ”Tama” stålhagelpatroner för jakt tror jag 
inte alls på, inte ens rapphönsen dör i skottet av dem. En person med labradorer som brukar 
apportera vid stora andjakter säger att de flesta änder skjutna med stålhagel som hundarna 
kommer med är bara ”halvfärdiga”, som det heter på Åland. Heta stålhagelpatroner å andra 
sidan förstör också bevisligen många gamla vapen och skall inte stoppas i dem. Det finns ju 
bra alternativ till stål och bly idag, som vismut och tungsten, men priset avskräcker de flesta 
med begränsade inkomster. Om en halvtimme på ett bra kvällssträck med änder börjar kosta 
närmare tusen kronor så är det inte så roligt längre. Då tar man gärna stål istället och lämnar 
vassarna fulla med halvfärdiga änder om man inte har riktigt bra hundar, gärna med en erfa-
ren förare.  

Det irriterar mig oerhört att all ny jakt- och viltvårdslagstiftning, inte bara den om blyammunit-
ion, försvårar den s.k. allmogejakten och viltet blir mer och mer oåtkomligt för de med 
”normala” inkomster medan de med höga inkomster knappast berörs alls. Jakten förvandlas 
med de små stegens strategi till en överklassport och den dagen som jakten inte längre ac-
cepteras av den stora massan av befolkningen kommer den att dö sotdöden. Det här kom-
mer naturligtvis inte att beröra överklassen lika mycket, de kan åka utomlands och jaga när 
de vill. För mig är det här absolut inget politiskt – ideologiskt problem, de som har pengar 
skall naturligtvis få göra precis vad de vill med dem, det har ingen annan någon rätt att lägga 
sig i. Problemet är istället att när den stora massan av befolkningen inte längre ser viltet som 
en resurs som är värd att vårdas, när de själva inte längre kommer åt att utnyttja den eller 
utnyttjandet blir ekonomiskt ohållbart, då kommer det vilda att få betala priset för den nuva-
rande politiken. Sanna mina ord, Halleluja! 

Hur som helst, den som ännu inte behöver jaga med stålhagel har en hel del bra begagnade, 
icke stålklassade hagelbössor att välja bland om man är villig att öppna trångborrningarna för 
övningsskyttet med stålhagel. T.ex. gamla Beretta, Browning, Nikko, Winchester, Miroku, Pe-
razzi och SKB har modeller som mycket väl tål stålhagelladdade övningspatroner om trång-



borrningarna öppnas till någonting i stil med modifierad cylinder eller öppnare. Stålhagel ger 
tätare träffbilder än bly och kompenserar därigenom väl för de öppnare piporna. Vid jakt med 
bly är det sedan enkelt att få täta träffbilder även på lite håll om man ökar vikten av hagel-
laddningen utan att öka hagelstorleken.  

För min del kan jag för nordisk jakt inte se något behov av grövre blyhagel än 3 mm. När jag 
började min smygjägarkarriär på rådjur var det med kula. Av förklarliga skäl blev jag efter en 
tid tveksam till smygjakt med kula i marker där motionärer och bärplockare förekommer fre-
kvent. Jag tänkte då att i tät skog skall man egentligen inte behöva kula på rådjur då hållen 
nästan alltid blir korta. I början tog jag det säkra för det osäkra och använde 4 mm hagel. Det 
blev genomslag på båda bogarna och en massa köttförstörning. Jag gick ner till 3,5 mm med 
samma resultat. Ytterligare ner till 3,25 mm och sedan till 3,0 mm innan köttförstörningen 
upphörde. Smygandet med hagelgevär måste ju alltid ske under blåsiga eller stormiga dagar, 
helst med blöt spårsnö för att kunna smyga helt tyst. Snöstorm var bäst, då kunde man 
komma helt in på djuren utan att de märkte något. Vid ett tillfälle sköt jag ett djur på kanske 
35 – 40 meter med 3 mm hagel och den blev på platsen den med, men dog inte knall och fall 
utan förblödde snabbt. Det här var alltså 10 – 15 meter längre än rekommenderat på rådjur 
så min slutsats blir att 3 mm hagel är nog för rådjur även i vinterpäls, om man håller sig till de 
stipulerade 20 – 25 meter som maximalt skotthåll för det här viltet.  

De skadskjutningarna som jag har gjort på rådjur är också alla med hagelgevär, alla under 
hundjakt och speciella väderomständigheter. Det har hänt 3 gånger under alla år och förlop-
pet har alltid varit detsamma. Senhöst eller tidig vinter, blåsigt och svinkallt och en alltför lång 
väntan på passet före skottet. Det sägs att de som fryser ihjäl gör det därför att de först tapp-
pat omdömet i kylan. Det här 3 gångerna var det precis det som hände, jag sköt på för långa 
håll. Alla 3 djuren dog ju, förr eller senare. Två fick vi tag på men den tredje försvann. Jag tog 
själv ur bara en av dem som vi fick tag på. Jag hade skjutit, fördummad av kylan på ca 50 
meter på ett djur som drevs av tax. Den visade inte några skottecken och eftersom det var 
spårsnö stannade jag kvar på passet tills jakten var över. Djuret var ett av 3 som passerade 
mig och hunden fortsatte in i skogen efter dem, men skallet upphörde aldrig som den skulle 
ha gjort om hunden hittat det skjutna djuret. När jag sedan själv började gå på spåret var det 
med ringa hopp om att återfinna det påskjutna djuret. Men jag hittade den i alla fall stendöd, 
kanske 150 – 200 meter från skottplatsen. När vi tog ur den hittade vi bara 3 hagel i lung-
orna. Jag minns inte var det var för storlek på dem då jag hade lånad bössa och ammunition 
den gången. Det visar i alla fall att lungskador dödar ganska snabbt, om än med viss fördröj-
ning. Att hunden inte hittade djuret berodde på att det påskjutna djuret, när det kommit in i 
skogen, avvikit från de övriga och hunden hade följt de andras spår. Nu var det förmodligen 
bara spårsnöns förtjänst som gjorde att jag hittade djuret, hur den för mig okända hunden 
skulle ha fungerat på eftersök står skrivet i stjärnorna. Hundarna i de trakterna brukar vara 
ganska slut när de bestämmer sig för att sluta jaga och man får tag på dem. I dag känner jag 
inte alls för att jaga med hagelgevär när det är kallt och eländigt. Man måste vara varm och 
alert för att hagelskyttet skall fungera. Även om bara hjärnbarken är stelfrusen och den inre 
hjärnan fortfarande är flytande så har man i alla fall tappat den största delen av bedömnings-
förmågan som behövs vid hagelskytte.  Sen är det också så att hagelgeväret inte konstruera-
des för skytte på klövvilt i första hand utan för flyktskytte på fågel och det är som sådan den 
fungerar bäst. Men hundjakter med kula och många deltagare kräver av säkerhetsskäl en 
enorm disciplin av skyttarna och speciell terräng så med tanke på det är kanske hagelgevä-
ret det enda alternativet om friden i byn skall bevaras. 



Hagelgeväret och flyktskyttet 

För mig är det här ett ämne som blivit ruskigt intressant de senaste åren. Fram till året 2006 
sköt jag hyggligt bra under jakt och var (nästan) nöjd med det. Under träning kunde jag 
ibland briljera men tävlingar har aldrig fungerat riktigt bra för mig, jag antar att framför allt 
prestationsångesten varit störande. Det som hände 2006 visade mig under dramatiska om-
ständigheter så småningom in på den rätta vägen, vägen som lades för över 100 år sedan av 
den brittiska adeln, men som inte hade ritats in på de kartor jag använde. Innan vi tittar på 
den kartan skall vi dock gå tillbaka i tiden nästan 40 år, till 1970 talet. 

I början eller mitten på 1970 talet började jag träna skeet mera regelbundet. Då fanns det en 
hel del skjutbanor på Åland. Skytte ansågs då som en bättre fritidssysselsättning för ungdo-
mar än att åka runt på stan och dricka öl, sladda med bilar och göra flickorna gravida. När 
gubbarna och gummorna, mödrarna och fäderna på sommarkvällarna hörde skottlossning i 
fjärran var den enda kommentaren ett lakoniskt: ”Pojkarna ä å skjuter!” Det var lätt att höra 
att de var förnöjda med det, de visste ju var de hade ungdomarna och att de åtminstone för 
stunden inte ställde till med fanstyg. I dagens samhälle är själva skyttet liktydigt med att man 
gör fanstyg, det smäller ju och den numera nervöst lagde ålänningen har svårt att acceptera 
oljud i någon form, utom när han själv förorsakar den.  

Det var redan ganska länge sedan som de åländska politikerna från någonstans fick nys om 
att skytte var politiskt inkorrekt och anammade den tanken. Redan då började politikerna 
svagt förnimma en möjlighet att de i framtiden kanske kunna bli de bästa eleverna i den poli-
tiska korrekthetens klassrum.  Vid den tiden byggde några nervöst lagda och slutgiltigt urba-
niserade ålänningar en sommarstuga i en perifer skärgårdskommun, flera kilometer från jakt-
vårdsföreningens skjutbana. När det sedan sköts där ansåg de urbaniserade ålänningarna 
att deras privatliv kränktes trots det stora avståndet till banan och de började klaga hos olika 
instanser. De klagade så envist och så länge att skjutbanan till slut nästan stängdes på myn-
digheternas order. Den lokala jaktvårdsföreningen förde då över skjutbanan på en privatper-
son som i sin tur gav tillstånd för jaktvårdsföreningens medlemmar att skjuta där. Eftersom 
det fortfarande inte är förbjudet att skjuta på privat mark fungerar skytteträningen än idag.  

Det här är ingen unik utveckling för Åland utan det sker lite nu och då, här och var i hela Nor-
den. Att idag bygga nya skjutbanor för allmänheten och skyttesporten blir med andra ord oer-
hört dyrt för de ideella klubbarna. Med ständigt nya miljökrav är de gamla skjutbanorna under 
ständig press (läs ”ekonomisk press”) från myndigheterna. Detta sker samtidigt som sam-
hällets krav på jägarnas skjutskicklighet ständigt ökar. Om skjutbanorna blir dyrare att bygga 
och driva så kommer kostnaden för träningsskytte att stiga. Åter igen drabbas jägaren med 
måttliga inkomster medan de som inte berörs av kostnader förblir oberörda, de tränar föröv-
rigt sedan länge på privata, mycket exklusiva och dyra skjutbanor.   

De nordiska riksdagarnas och regeringars dubbelspel genom politisk korrekthet är helt etik-
löst med andra ord. Skulle riksdagar och regeringar, som ett fiktivt exempel, öppet deklarera 
att de kräver att jägarna förkovrar sitt jaktskytte, men att träningskyttet inte får bedrivas inom 
landet p.g.a. miljöskäl, då skulle åtminstone jag personligen anse att det är helt OK. En så-
dan deklaration skulle visa att regeringarna är helt medvetna om konsekvenserna av sina 
beslut och är villiga att ta konsekvenserna, att ta hela ansvaret för sina beslut. Det är ärlig-
het, hur korkat beslutet för övrigt än är! Nu försöker man kväva hela ideella rörelser med de 
små stegens taktik och det är ingenting annat än gedigen oärlighet, medveten eller omed-
veten skall jag låta var osagt. 



Nåväl, åter till 1970 - talets skjutglada Åland (det lär för övrigt finnas 56 vapen per 100 inne-
vånare på Åland, visste ni det?). Vi hade inte någon klar uppfattning om tekniken bakom 
flyktskytte. Vissa sköt bättre med en skjutteknik, andra med någon annan. De flesta blandade 
olika tekniker med lika blandade resultat. En del bara sköt utan att fundera mera på hur det 
gick till. Kanske gick det bäst för dem, jag minns inte riktigt. Kommunikationerna med omvärl-
den var långt ifrån lika enkla och effektiva som idag med framför allt internet och internet-
handeln. Någon hade inhemsk litteratur om skytte och den som hade skrivit det var lika isole-
rad från omvärlden som den som köpte litteraturen. Det fanns också amerikansk litteratur 
som var mera avancerad men det lustiga är att den tidens amerikanare körde också med sin 
egen stil som var långt från perfektion vad rent jaktskytte beträffar. Det är för övrigt på sin 
plats att notera att det finns mera än ett av precis allt i USA. T.ex. en enda hundras eller 
grupp av hundraser kan ha  3 – 4 olika och helt separata organisationer med betongmurar 
mellan sig. Så är det med skyttet ”over there” också. Att ta någon teknik från USA och tro att 
man skjuter på det amerikanska sättet är att lura sig själv. Det var det vi gjorde på Åland på 
1970 – talet. Till vår ständigt återkommande förvåning fungerade inte den tidiga träningen på 
lerduvor på skeetbanorna när vi sedan skulle applicera den under vårskyttet på sjöfågel. Det 
tog en tid innan vi hade ”skjutit in oss” på fågeln och började träffa konsekvent. Vi visste att 
något var fel men vi visste inte vad.  

Det naturliga för den moderna människan i alla sammanhang alltsedan stenyxan uppfanns 
och inte bara vad jakt och skytte beträffar, är att kompensera för sina egna svagheter med 
tekniska hjälpmedel. För oss handlade det om att mera hagel, grövre hagel och trängre 
trångborrningar skulle ge en snabbfix till problemet med de till synes hårt bepansrade dykän-
derna som under vårjakten flaxade omkring oss fortfarande i tjock vinterdräkt (och någon an-
nan dräkt lär de vuxna för övrigt inte ha). Synbarligen tålde de hur mycket påskjutning som 
helst. De var lika ”hårdskjutna” som den robotiserade snubben i filmen ”Terminator”. Det rik-
tigt intressanta kom sedan det sista året jag var på sjöfågeljakt, innan (J)EU blandade sig i 
det, då jag hade börjat se ljuset. Då använde jag billiga trappatroner med 28 gram 2,4mm 
hagel och då trillade de ”hårdskjutna robotfåglarna” som paket, varenda en av dem! 

Det jag inte visste då är att det i stort sett är standardladdningen för fågel i hagelskyttets hög-
borg, det Brittiska Imperiet. Små variationer uppåt och nedåt i hagelstorlek och laddvikt finns 
naturligtvis, likaväl som att man väljer mellan hagelkopp i plast eller filtförladdning, men 
märkvärdigare än så gör inte våra blåblodiga brittiska vänner det för sig i den vägen i dag. 
Lord Ripon dödade 556813 vilt under sitt liv med liknande patroner och den 22 september 
1923 klockan 1515 föll han död ner i ljungen efter att ha fält 51 st. moripor i sitt livs sista drev 
på Dallowgill Moor.   

Från 1800 - talets sista hälft till en bit in på 1900- talet pågick i det Brittiska Imperiet en veri-
tabel hetsjakt på skytterekord under drevjakter på de fabulösa jaktgodsen. Inte bara totala 
dagsrekord och säsongsrekord utan man jagade även olika personliga rekord bland skyttar-
na. Skyttarna var oerhört förmögna och tävlingsinriktade och sparade varken pengar eller 
möda för att alltid ha det bästa marknaden hade att erbjuda i utrustning och jaktassistanter. 
Företagen som tillverkade utrustningen arbetade häcken av sig för att överträffa varandra i 
innovation, kvalitet och perfektion, kostnaden var ju inget man behövde fundera på. Sådant 
som visade sig ha minsta lilla fel, hur diminutivt det än var, förkastades ögonblickligen utan 
diskussion. Skyttarna kunde skjuta upp mot 20000 jaktskott under en säsong och många var 
absolut suveräna i sitt skytte. Sir Joseph Nickerson sköt 14 säsonger med en 20 kalibers ha-
gelbössa och sina 3 sista säsonger med en 28 kalibers bössa, med ett totalt genomsnitt på 



7841 vilt per säsong. Hertiginnan av Bedford sköt underbart väl, vid ett tillfälle på samma 
post fällde hon 84 fasaner med 94 skott. 

Den här eran i flyktskyttets historia sållade bort allt som inte fungerade till hundraprocentig 
belåtenhet, både bland hagelgevär, ammunition och skytteteknik. Det som återstod var så 
nära perfektion som människan överhuvudtaget kan komma. Många av de hagelgevär som 
tillverkades i England från slutet av 1800 – talet och framåt används än idag och har varit i 
tjänst hela tiden under sitt kanske mera än hundraåriga liv. Även som hundraåringar kan de 
betinga priser som är helt oöverkomliga för de flesta jägare. Många ser dem idag som något 
som skall stå i glasskåp som utställningsföremål men faktum är att de är mera outslitliga 
bruksverktyg än den absoluta majoriteten av det som tillverkas idag. På en Eley ammunit-
ionsfabrik hade man en Woodward bössa som användes för daglig kontrollskjutning av patro-
ner från tillverkningslinjen. Det beräknas att den sköt en och en halv million skott innan den 
aktuella fabriken flyttades och i samband med detta försvann bössan hem till någon av de 
anställda eller cheferna. Och som det säges i sagorna: Har den inte brutit ihop än så skjuter 
den sannolikt fortfarande någonstans på något jaktgods. 

Det är med andra ord lätt att tro på brittisk kunskap vad beträffar hagelgevär och flyktskytte-
teknik. Från alla amerikanska böcker och tidskrifter om jakt som jag har läst genom åren kan 
jag se att självaste Amerika som gärna tror att de kan det mesta om det mesta har i accelere-
rande takt börjat kasta lystna blickar mot engelska jaktvapen och jaktskytteteknik. Det Brit-
tiska Imperiet dräneras på gamla bästa London bössor av stenrika amerikaner och den brit-
tiska skyttestilen följer med vapnen över Atlanten. Därutöver är alla kopior av de bästa Lon-
don bössorna eftertraktade oberoende av om de tillverkas i England, Italien eller Spanien så 
länge de håller riktigt hög kvalitet och kan skräddarsys för kunden. 

I Sverige lär de bästa hagelskytteskolorna ut den brittiska skyttestilen och instruktörerna har 
fått sin utbildning på de anrika Holland & Holland eller West London skjutskolorna i London. I 
USA har ett växande antal skjutinstruktörer fått sin utbildning på skolor i England så man kan 
gärna tro att präriehönsen får dra öronen åt sig än mera i framtiden. Vi vanliga dödliga som 
inte vill pantsätta våra hus för att köpa en Londonbössa kan i alla fall tillgodogöra oss den 
brittiska flyktskyttetekniken till en överkomlig penning, och även om vi inte har råd med det 
allra yppersta virket på våra hagelgevärskolvar så kan vi med metoder i olika prisklasser få 
till en skräddarsydd kolv på vår torparbössa. Det billigaste sättet är den tidigare nämnda gör 
det själv såga-limma-lappa-tills-det-passar - metoden och den dyraste är att låta en kolvma-
kare göra en ny kolv som då kan vara enbart enkel men funktionell för att få ner kostnaden. 
Skyttet påverkas tack och lov inte av kolvens pris utan av dess form. Virket som skall form-
ges kan väljas efter plånbok och smak.  

En sak som kan vara mycket svår eller omöjlig att få in i en måttligt prissatt jaktbössa är den 
perfekta balansen. I de bästa Londonbössorna byggs balansen in för hand av oerhört skick-
liga hantverkare och efter kundens önskemål. Eftersom jag inte är en av dessa som blivit in-
vigda i hur man balanserar ett vapen så skall jag inte gå in på det i detalj, det skulle bara 
vara löjligt av mig att göra ett försök. Men var och en som går in i en stor vapenaffär med 
mängder av vapen och svingar sig igenom ett antal hagelgevär i olika prisklasser kommer att 
upptäcka att vissa vapen för sig nästan själv medan andra gör brutalt motstånd mot alla rö-
relser och är svårförda som en ouppfostrad hund. Det är också självklart att en 55 kilograms, 
160 centimeters tjej inte trivs med samma vapen som tilltalar en 120 kilograms kroppsbyg-
gare, oberoende av om kroppsbyggningen har skett med pizza och öl i TV-soffan eller ge-



nom viktträning på ett gym.  

Rent allmänt, för nybörjare framför allt, kan man kanske säga att den vikt som finns i hagel-
bössan (oberoende av om bössan är lätt eller tung) bör ligga långt fram som på en del sport-
skyttevapen. Det befrämjar en stadig sving och en stadig sving är essentiellt vid allt flykt-
skytte. En kompis, nu tyvärr död, hade ett gammalt Mossberg (en billig amerikansk bruks-
bössa) repeterhagelgevär med slutstycke och magasin, ställbar choke, s.k. Polychoke, som 
med rörtång var fastdragen i tätaste läget för all framtid. Den låg alltid i fiskebåten som en 
trutbössa som vi använde för att försvara oss mot vitfågel vid torksfiske. När vi började rensa 
fisken tog det inte länge innan vi hade 1000 trutar och måsar omkring oss. Eftersom detta 
var före (J)EU och vårjakt på sjöfågel var tillåten, var det också var mans plikt att ha ihjäl så 
många trutar som möjligt när tillfälle gavs, för att minimera predation på sjöfågelägg och 
ungar. Ännu lite tidigare var det skottpengar på trut, ganska rejält faktiskt. Hur som helst, 
denna rostiga Mossbergare med borttappat magasin och med pipan fastdragen i kolven med 
två slangklämmor då de ordinarie fästskruvarna hade ramlat bort, var gudomlig att svinga 
och träffa med. Den hade en rätt modern kolv och var genom den ställbara choken ganska 
piptung men över det öppna havet där snabba svingar inte behövdes var den mycket lätt och 
stadig att skjuta med. Däremot tvivlar jag på att den skulle ha varit särskilt framgångsrik på 
uppflogsjakt på morkulla i täta snår eller för att försöka få tag i en bortvinglande enkelbecka-
sin eller ringduva. Man kan alltså lätt förstå att man måste välja vapnets vikt och balans efter 
den jakt som man huvudsakligen utövar och sin egen kroppskonstitution.  

Själv fördrar jag helt klart lätta och smidiga 20 kalibers vapen på jakt. Man kan även ha en 
lite tyngre 20:a så länge det är en ”äkta” 20:a, d.v.s. inte fuskbyggd på ett 12 kaliber baskyl. 
Jag hade under en kort tid en italiensk fuskbyggd 20:a och det var en förfärlig pjäs egentlig-
en. Inte bara balansen var helt fel utan allt i den gick trögt och helt utan finess. Varför jag 
överhuvudtaget köpte den kan väl enbart skyllas på tillfällig sinnesslöhet. 

Det som mest tilltalar mig med 20:an är det nätta formatet, allt är lite mindre på den, inte bara 
vikten. Och mindre kan vara mera eller bättre, speciellt under långa promenader i jobbig ter-
räng, men även i bilen och hemma i vapenskåpet. Det finns de som föraktfullt säger att 20:an 
är en ”lady gun” men de har fel. I händerna på en skicklig skytt, man eller kvinna, är den lika 

effektiv som en 12:a. Den kan vara en nybörjar bössa för mycket unga barn som har svårig-
heter med 12:ans fysiska storlek, men endast under förutsättning att den då laddas med ex-
tra rekylsvaga patroner. En lätt 20:a med vassa jaktpatroner och kanske en kolv som inte 

passar kan snabbt avskräcka novisen från vidare skytte. Den lätta 20:an är utan tvekan svår 
att skjuta med för novisen. I motsats till en tung 12:a som stabiliserar skyttens rörelser med 
sin masströghet tenderar den lätta 20:an att förstärka vinglet och helt ödelägga skyttet för 
novisen. Ur en synpunkt är dock den lätta 20:an suverän som träningsvapen. Är man en er-
faren skytt som ibland tenderar att rycka och slita i sitt vapen, att ha för bråttom med andra 
ord, kan en lätt 20:a vara botemedlet för den som har disciplin och vilja nog att lära om. Ge-
nom att en lätt 20:a är så livlig i sina rörelser så straffar den allt slitande i vapnet direkt, det 
blir rejäla bommar och inga kantträffar som skulle kunna tolkas som träff. Stressar man bara 
det minsta så får man inga duvor som pulveriseras utan det blir stora bitar i bästa fall. De rik-
tig bra träffarna kommer först när man helt och hållet sansat sig, är 100 % lugn och skjuter 
helt efter skolboken. Den här skoningslösa egenskapen hos en lätt 20:a är en utmärkt läro-
mästare för den som behöver lugna ner sig i sitt skytte och en av dessa personer tenderar att 
vara jag själv.  



Med snabba duvor eller vilt är det lätt att tro att man har bråttom vilket man nästan aldrig har. 
Rörelsen man behöver för att komma ikapp och förbi en duva är så liten att man nästan alltid 
har tid att utföra den och det kan man lära sig med 20:ans ovillkorliga attityd och sedan föra 
över till den tunga 12:an. Jag skjuter lerduvor omväxlande med min egen 20:a och Mauds 
tunga banbössa, en Browning Ultra XS 12:a och jag blir alltid så oerhört förvånad när jag går 
över från min lätta 20:a till hennes tunga banmuskedunder. Förvåningen ligger i hur okompli-
cerad hennes bössa nu känns att skjuta med i jämförelse med min och förvåningen är lika 
stor varje gång. 20:an hjälper mig att sansa mig och 12:an förstärker det inlärda ytterligare. 
Maud har även en 20:a Miroku bock för jakt och den är lite tyngre än min egen Browning 
som den för övrigt är en kopia av. Även med den skjuter jag bättre på lerduvor än med min 
med lättmetallbaskyl försedda lätta bock. Men att skjuta på bana är sin sak, när jag skall bära 
på en bössa hela dagen så föredrar jag min lilla smidiga och lätta 20:a, speciellt vid uppflogs-
jakt när bössan skall bäras mera eller mindre i färdigställning. 

Sedan finns den här diskussionen om att 20:an inte dödar. Det stämmer, om man inte träffar 
dödar inte ens en 12:a. Som sagt så är det lättare att få kantträffar och därmed vingade fåg-
lar med en 20:a om man inte kan sansa sig i skyttet utan har för bråttom. Kan man sansa sig 
så dödar 20:an lika bra som en tolva. En brittisk landslagsskytt jagade nästan allt med en 
Beretta bock i kaliber 20. Han hade dock ganska långa pipor på den, kanske 30 eller 32 tum 
för att få den där stabiliteten i svingen. Därmed vägde den säkert lika mycket som en lätt 
12:a. Det enda som han använde en tung 12:a till var de riktigt höga fasanerna. Inte för att 
han ansåg att 12:an dödade bättre utan för att tyngden gav honom den där lilla extra stabili-
teten i svingen som de riktigt höga (30 - 40 meter eller något ditåt) fasanerna krävde.  

Nu skriver jag inte detta för att försvara mitt eget innehav av en 20:a utan för att förklara att 

det inte är kalibern i sig som dödar utan det antal hagel som samtidigt träffar viltet, då får 
man en chockverkan som dödar ögonblickligen. En samtidig träff erhålles med en kort, tät 
och jämn hagelsvärm i en i relativa termer lätt laddning. En sådan hagelsvärm blir bäst med 
”kvadratregeln”, d.v.s. när hagelkolumnen i pipan har ungefär lika längd som diameter. Med 
blyhagel blir den närmast detta ideal i kaliber 12 med runt 28 – 32 gram hagel och med kali-
ber 20 med 23 – 28 gram hagel. En kaliber 12 laddad med säg 42 gram hagel dödar sanno-
likt sämre än om hagelladdningen skulle ha varit 32 gram. Höga hagelkolumner i loppet ger 
långa hagelsvärmar (4 – 6 meter) där framme där målet är och även om träffbilden ser hygg-
ligt bra ut på ett 2-dimensionellt papper eller kalktavla så kan den i en 3-dimensionell verklig-
het vara rent av sekunda och målet kan t.o.m. flyga oskadat genom svärmen. Skillnaden 
mellan kaliber 20 och 12 ligger i just denna kolumnhöjd. 20:an kan tillfredsställande hantera 
blyhagelvikter upp till max. 30 gram och 12:an upp till 36 gram innan ytterballistiken rasar 
fullständigt. Detta blir ett påtagligt handikapp med stålhagel. 20:an klarar 24 grams banskyt-
tepatroner med stålhagel hjälpligt men med tunga stålhagelladdningar för jakt är den hjälp-
löst frånåkt av 12:an när hagelkolumnen blir för hög genom att de lätta stålhaglen kräver så 
mycket mera volym och ytterballistiken blir usel. Men det finns ju vismut och annat för den 
som har råd. I alla fall så visar det här att 65 - 70mm patronkammare räcker väl både i kali-
ber 12 och 20 så länge man inte behöver använda jaktpatroner med stålhagel. 

Hagelstorleken är också ett evigt tvisteämne och jag orkar faktiskt inte tvista om det längre. 
Britterna, åtminstone de som är trogna sitt nobla arv, använder sällan grövre än 3 mm hagel 
för något vilt. Fasaner och sådant i det Brittiska Imperiet dör för det mesta med 26 – 32 gram 
2,4 – 2,8 mm hagel och jag kan svårligen tänka mig att våra hönsfåglar skulle vara mera 
hårdhudade. Sent på hösten blir de vuxna fåglarna ”tåligare” mot skottlossning men det beror 



inte på att de skulle få tätare dräkt utan för att de blir nervösare och lättar på längre håll. 
Kycklingar kan dödas med skeethagel i början av säsongen då de inte är större än trastar, 
men kräver sedan lite kraftigare verkningseld senare på hösten då de vuxit till sig och blivit 
varskare. Det viktigaste är alltid i första hand att träffa. En av de amerikanska författarna som 
jag har läst berättar om hur han som yngling en gång var ute efter vaktel med skeethagel i 
bössan. Han får en flock gäss över sig och skjuter mot en utan att tänka före. En gås trillar 
ner, han skjuter på en till och den trillar ner lika stendöd som den första. Trots att han var ung 
visste han att alltid fokusera på fågelns näbb och genom att han gjorde det satte han hela 
svärmen av skeethagel i gässens huvud och hals.  

Då sportingen har blivit en strategisport används i det vissa länder en del udda patroner för 
vissa duvor. Jag fick tag i några askar sådana specialare för riktig nära håll, de kallades för 
”spridarpatroner”. De var faktiskt ingen gimmick utan fungerade genom en speciell konstrukt-
ion av hagelkoppen riktigt bra då hagelsvärmen med 24 gram av 2,1 mm blyhagel expande-
rade tydligen mycket snabbt och var förmodligen mycket kort, d.v.s. alla hagel träffade samti-
digt. Lerduvorna bara försvann fullständigt ur synfältet, som genom ett trollslag. Jag provade 
dem på rapphöns också över stående fågelhund. Av de 6 rapphöns jag sköt på med denna 
patron trillade 5 ner stendöda, och den sjätte bommade jag helt då den flög nästan rakt i an-
siktet på mig och jag inte hann med i det efterföljande frånskottet. Jag förmodar att jag både 
med lerduvorna och rapphönsen fick en demonstration av hur en ”kort” hagelsvärm fungerar. 
På längre håll har jag inte provat patronen – ännu, skall vi kanske tillägga. Fabrikatet var 
Olympic vill jag minnas, skulle någon läsare vilja fortsätta experimentet. De används av bl.a. 
finska sportingskyttar som får skjuta med bly på bana. 

Det stora problemet för de flesta moderna jägare är att vi får alltför få jaktskott. Det är en stor 
skillnad mellan att skjuta lerduvor som man vet varifrån de kommer och det vilda som är just 
synnerligen vilt och rör sig efter egen spontan vilja. Det går ju att lägga en skjutbana med 
massor av dolda kastare som utlöses slumpvis och man kan lägga flera olika stigar mellan 
dem och på så vis få slumpmässig variation i skyttet. Tyvärr blir sådana banor dyra att an-
lägga och underhålla. Förmodligen finns det några sådana i norden men jag känner inte till 
dem. Den här bristen på vilt gör att vi vill göra det mesta av varje skottsituation under jakt och 
tar återigen till tekniska hjälpmedel för att om möjligt öka våra odds. Magnumpatroner, stora 
hagel och trånga pipor skall hjälpa oss att få ner den enda fågeln vi ser den dagen men of-
tare stjälper de mera än hjälper.  

Det här med trångborrningar blir lite förvirrande när man läser gammal kunskap om de bästa 
brittiska jaktskyttarna. Mästerskyttarna kunde förespråka vilken trångborrning som helst, be-
roende på personlig preferens och alla fick tydligen ner det mesta de sköt på. Någon ville ha 
full trångborrning på båda piporna, någon ville ha nästan ren cylinder på båda och så allt där-
emellan. Någon ville ha riktigt långa pipor till alla jakt, någon korta. Jag börjar misstänka att 
dessa mästerskyttar kanske inte hade så stor primär nytta av sina tekniska preferenser än 
den rent mentala, man måste tro på sitt val för att kunna skjuta bra. Jag förmodar också att 
dessa skyttars verkliga styrka låg i förmågan att bedöma varje fågel, att se om den var skjut-
bar eller inte. Denna förmåga kommer förutom från sunt förnuft och bra nerver även från er-
farenhet och en person som hade flera jaktskott under en säsong än vad en genomsnittlig 
modern jägare har under hela sin livstid, träningsskotten inräknade, fick ju erfarenhet, mera 
än nog.  

Sådan erfarenhet kan vi inte räkna med att få idag med mindre än att vi reser utomlands och 



jagar. När man väl där skjuter 1000 skott per dag blir man också snabbt av med eventuell 
magnumfeber och önskar att man hade av de lätt laddade 65 mm patroner som de brittiska 
gentlemännen sköt med. Nu, efter att vi har fått en axel som slagits blodig av rekylen, en bul-
tande huvudvärk och har spottat ut tandbryggorna någonstans mellan skotten 612 och 624 
har vi fått en bättre förståelse för de gamla britterna, det är jag ganska säker på. För ungefär 
100 år sedan kunde även vi nordbor få god erfarenhet av jaktskott då det fanns vilt i sådana 
mängder som vi bara kan drömma om idag. Men mera om det senare. Vi kan dock som tidi-
gare sagts ännu lära oss den brittiska skyttestilen till ett rimligt pris.  

 

Och därmed skall jag framföra mina tankar om hur man kan lära sig att träffa, dels den lätta 
vägen och dels den hårda vägen. Vi tar den lätta vägen först. 

Den lätta vägen har förmodligen väldigt få fått prova på, jag uppfann den nämligen just precis 
nu, men jag har funderat på detaljerna i många år. Det som fick mig att börja fundera för 
många år sedan var ett besök på en stor skjutbana där jag inte varit tidigare. Det fanns en 
hel del elitskyttar där som jag kände igen och så fanns den här unga killen som stod ensam 
bakom en trapkastare och bommade och bommade utan att någon brydde sig ett jäkla dugg 
om det. Jag undrade om det var såhär som man för över skyttesporten till den unga generat-
ionen och jag borde ju ha gått fram till grabben och försökt hjälpa honom efter bästa för-
måga. Men på den tiden var jag själv dålig på frånduvor och var rädd för att göra ont värre, 
dessutom var jag ju helt okänd där. Varför ingen av elitskyttarna i klubben som hade banan 
brydde sig om grabben vet jag inte men det var faktiskt hjärtskärande att se sådan total non-
chalans. Är sportskyttar egoistiska skitstövlar, man blir att undra ibland? 

Den lätta vägen 

Hur som helst, min ännu oprövade ”lätta väg” till ett bra jaktskytte bygger på hunddressyrens 
grundprinciper: Eleven skall alltid göra rätt, rätt, rätt från allra första övning. Man går helt en-
kelt inte vidare innan varje litet utbildningssteg är ordentligt befäst. Vi måste därför för att den 
här nya metoden skall kunna utvärderas på ett trovärdigt sätt, ställa stora krav på själva ele-
ven, lika väl som på instruktören. Om vår instruktör är utbildad till instruktör i London så är 
saken klar, de släpper inte iväg vad som helst ut i världen därifrån. Det går säkert att hitta 
andra instruktörer som är lika duktiga men vi kan ha den i London utbildade som måttstock. 

Eleven som vi väljer blir en knepigare uppgift då det måste ställas mycket höga krav på 
denne för att experimentet skall gå att utvärdera på ett godtagbart sätt. Psykosociala och pa-
tologiska problem kan störa experimentet och ge gravt felaktiga resultat, jämför gärna med 
kulskytte från skjutbänk där vi utvärderar bössans och ammunitionens kapacitet, inte skyt-
tens. När själva metoden är utvärderad, då först kan vi försöka att anpassa den till en mång-
fald av olika människor. Eleven vi skall använda för att utvärdera metoden måste sålunda: 

Vara skyttemässigt en oskuld, aldrig ha skjutit med hagelgevär. Detta för att hjärnan skall 
vara i absolut avsaknad av tidigare innötta felaktiga beteenden och misslyckanden. Jag före-
slår en ungdom i 16 – 18 års ålder då de är fysiskt vuxna nog att hantera ett hagelgevär utan 
ansträngning men ändå unga nog att vara lätta att forma. Här kan vi välja mellan ”modern” 
ungdom och ”konservativ” ungdom och jag föreslår att vi direkt väljer bort ”modern” ungdom. 
De är olämpliga av många orsaker och jag kan nämna de viktigaste.  

Om vi börjar från toppen, så att säga, så bär de kepsen fel väg, den skyddar inte mot bländ-
ning från solen, och när man skjuter på höga mål så är solen alltid något som man bör 



skydda ögonen från.  

De är klädda i vida, säckliknande kläder som de förr eller senare kommer att trassla in bös-
san i och skjuta sig själv i foten eller huvudet. Vilket som är värst och vilket som är en befri-
else för instruktören låter jag vara osagt. 

Det går inte att kommunicera med dem då de endast kan utstöta strupljud som ”Äh”, ”Öh” 
och” Typ”, och de har dålig språkförståelse för andra än de som själva talar deras eget läte. 

De lyssnar heller inte på vuxna av ren princip, man skulle behöva ha en annan ungdom av 
samma slag som tolk och då skulle de snabbt vara inbegripna i ett eget samtal om huruvida 
man kan skjuta samtidigt som man åker på ett skateboard eller inlines.  

De har suttit tusentals timmar bakom datorn och spelat våldsspel med fiktiva vapen och hur 
kan vi vara säkra på att de inte faller tillbaka på spelbeteendet och börjar veva omkring sig 
med bössan?  

De bär allt som oftast på en massa metallföremål instuckna överallt på kroppen och vi skulle 
aldrig kunna lära dem att ladda en 12 volts lerduvekastare då dessa har en motor med per-
manentmagnetiserad stator som skulle suga fast den moderna ungdomen i någon kroppsdel, 
fördelningen av metallföremålen på kroppen skulle bestämma med vilken kroppsdel de fast-
nar. Det skulle göra ont att dra loss dem då det inte hjälper att slå av strömmen till en sådan 
motor, den är kraftigt magnetiskt även i strömlöst tillstånd. Nej, modern ungdom skall vi nog 
aldrig släppa in på skjutbanan, de kan inte bara skada andra utan sig själv än mera. 

Vi tar alltså i stället ett knippe konservativ ungdom under våra vingars beskydd. Konservativ 
ungdom vet att man bär olika kläder vid olika tillfällen och är förberedda på att ha särskilda 
åtsittande kläder på skjutbanan och vid jakt. Om den konservativa ungdomen är ultrakonser-
vativ så kommer han eller hon redan till första lektionen propert klädd i skjutväst och övriga 
kläder från Barbour, då den ultrakonservativa ungdomen av ren hövlighet i förväg bekantar 
sig med etiketten som råder på en bättre skjutbana.  

Konservativ ungdom har också uppfostrats att hövligt lyssna till de bättre vetande vuxna och 
kan svara på ett sätt som uppmuntrar instruktören att göra sitt yttersta för denna trevliga 
unga människa. Det kommer att gnistra av glädje och antagna utmaningar från ekipaget och 
framgångarna låter inte vänta på sig. 

Då kan vi börja. Den initiala instruktören som i början leder eleven behöver inte vara Lon-
donutbildad utan det räcker med en socialt och pedagogiskt kompetent skytt som själv skju-
ter väl med den brittiska stilen. Början på den lätta vägen kan bli lite tråkig men den är helt 
nödvändig om vi skall få eleven att göra rätt, rätt, rätt. Eleven får nu också direkt ta på sig 
hörselskydd och skjutglasögon för att snabbt bli van och vän med dem.  

Det första en novis noterar när hon kommer till en lerduvebana är hur snabba duvorna är. 
Därför måste vi få ner den upplevda hastigheten på duvorna för eleven. Vi skruvar inte på 
kastarna utan eleven får helt enkelt ställa sig vid banan när andra skjuter och titta på du-
vorna. De snabbaste duvorna hittar man på skeet och trapbanor med duvor anpassade för 
internationellt skytte så vår elev får stå omväxlande vid dessa till att börja med. Ju mera ele-
ven studerar duvorna, desto långsammare blir de i elevens ögon. När eleven tycker att de 
börjar bli lätta att följa med blicken, då ger vi eleven den första övningsuppgiften. Eleven kan 
vara höger eller vänsterhänt men vi antar att hon är högerhänt. För den vänsterhänta blir ju 
allt lika, fast spegelvänt. Den högerhänta eleven får nu sträcka ut sin vänstra hand och dess 



pekfinger och vi ber nu eleven att följa duvorna med fingret och fokusera på duvans fram-
kant, eller toppen av duvan vid frånduvor, med höger öga. Det är viktigt att inte bara fokusera 
på hela duvan utan på en punkt framtill eller på toppen av duvan precis som vi sedan i framti-
den lär eleven att fokusera på fågelns näbb eller harens nos, inte på kroppen. 

Vi ber eleven att med fingret följa duvans flyglinje från kastaren och framför allt från den 
punkten på flyglinjen där eleven kan fokusera duvan skarpt, för att därefter accelerera fast 
duvan och gå förbi den. Vi ber också eleven att låsa armen i förhållande till kroppen och ögat 
så att rörelsen som krävs för att följa duvan kommer från hela överkroppen, inte från armen 
och ögat. Redan här visar vi eleven hur hon skall stå i utgångsläget för att kunna stå rätt när 
duvan kommer till punkten där den sedan i framtiden skjuts, d.v.s. den punkt där fingret kom-
mer fast och passerar duvan. Vi lär också eleven att med kroppen lätt stöta fingret mot duvan 
för att få den att gå sönder. Och sist men inte minst, vi ser till att lugna eleven så att alla rö-
relser sker lugnt och stabilt från första början, så att alla tendenser till stress stävjas i dess 
linda och så att eleven gör rätt, rätt, rätt utan att slarva bort situationen. Genom att vi ser till 
att alla rörelser alltid blir rätt kan vi hela tiden berömma och uppmuntra eleven och därmed 
stärka dennes självförtroende. Hur viktig den mentala biten är skall jag ta upp när jag beskri-
ver den hårda vägen till ett gott skytte, men där skiljer vi oss inte från hundarna ett dugg. 

Hur många duvor eleven måste följa på detta sätt har jag ingen aning om, men det spelar 
egentligen ingen roll då den här träningen är helt gratis och förmodligen kommer en intresse-
rad elev snart själv underfund med när allt börjar kännas rätt och själva iden med övningarna 
har gått hem. När det känns bra med de supersnabba skeet och trapduvorna flyttar vi till en 
sportingbana där duvorna är mera varierande och liknar dem man får tampas med vid riktig 
jakt.  

Under tiden ger vi eleven en hemläxa. Vi har bett eleven att köpa boken ”Flyktskytte enligt 
naturmetoden” av Tom Alderin (ISBN 91- 631-9863-0) och att läsa den flera gånger samt följa 
de övningar som beskrivs i den och kan göras hemma i vardagsrummet. Varför just den? 
Därför att Alderin är en av de bästa instruktörerna som tränat skyttelandslag såväl som jä-
gare runt hela världen. Dessutom är boken väldigt trevlig med många intressanta historier 
och bilder som avslappnande avbrott i kunskapsflödet. I boken finns anvisningar om säker 
hantering av vapen och personligen skulle jag rekommendera att eleven får lära sig att han-
tera och bära på vapnet från dag 1. Låt eleven få plocka isär olika vapen, gärna i småbitar 
om kompetensen finns i familjen, förklara hur delarna fungerar och låt sedan eleven plocka 
ihop dem igen gång på gång tills ingen tvekan längre råder om hur det görs. Att bara bära på 
ett oladdat, brutet vapen på skjutbanan lär eleven till slut att alltid och omedvetet hålla pipan i 
en säker riktning och eleven blir van med tyngden och balansen. Det är viktigt att eleven är 
helt van med vapenhantering innan själva skyttet börjar, det blir då ett steg mindre att samti-
digt ta in vid de första skotten. Eleven kommer förvisso inte att lära sig att skjuta genom att 
läsa en bok eller bära på ett brutet vapen men eleven kommer att vara beredd på vad som 
förväntas av henne när hon till slut kommer till själva skjutningen. Åter igen några små steg 
mot att allt skall bli rätt, rätt, rätt från första början på varje ny utmaning i utbildningen.  

Vi skall också ständigt videofilma eleven när hon gör dessa övningar. Det är oerhört nyttigt 
att få se sig själv i aktion och få bekräftelse på att man rör sig lugnt och korrekt och instruktö-
ren kan visa på fel som man kanske annars skulle börja tvista om, då mycket av det vi gör 
faktiskt är omedvetet trots att vi koncentrerar oss hårt på att vara medvetna om det vi gör. 

Nu börjar eleven förmodligen bli ordentligt sugen på att få ge eld på riktigt och vi har i god tid 



bokat skjutlektioner på en av dessa brittiskinspirerade skjutskolor. Vi skulle ju se till att eleven 
gör rätt, rätt, rätt från början och den bästa början på själva skyttet får man på en bra skjuts-
kola. Om skjutskolan har flera olika vapen att välja bland är det bra, men man kan också ta 
med sig några hagelvapen som eleven sedan kan tänkas skjuta med i framtiden så att in-
struktören får kontrollera vilka som skulle kunna passa bäst för den individuella eleven och 
vad som eventuellt behöver åtgärdas.  

Videokameran med dedikerad kameraman är med och vi har tillräckligt med lagringsmedia 
och batterier för att kunna videofilma precis allt från att vi stiger ur bilen tills vi åker hem. Det 
är nämligen så att man får så mycket information från instruktören att man hinner glömma 50 
% av det på hemvägen och ytterligare 50 % av det kvarvarande som man hade vid hem-
komsten inom de kommande dagarna eller veckan. Efter en kort tid minns man kanske 25% 
av det man har betalat för. Det är därför viktigare att man får med det som instruktören säger, 
än att själva bilden blir bra. Vid skyttet riktar man in kameran så att bara överkroppen av ele-
ven och instruktören är med, det är anläggningen av kolven mot kinden som är det viktigaste 
att se och samtidigt höra konversationen mellan elev och instruktör. Glöm lerduvorna du som 
sköter kameran, det visar sig i elevens och instruktörens reaktioner när träffen är där. Det här 
skall absolut inte bli någon actionfilm utan i grund och botten ett effektivt sätt att spara tid och 
pengar och tårar genom att senare tillföra kvalitet i övningarna, precis som i hunddressyr. Väl 
hemma kan man sedan se instruktionerna om och om igen, videofilma de fortsatta övningar-
na och jämföra med det man lärde sig på skjutskolan. Den som inte har provat videometoden 
tidigare kommer att bli förvånad över hur mycket den kan tillföra träningen. 

En bekant till mig som tävlingsskjutit i ca 40 år började plötsligt och oförklarligt att skjuta in-
konsekvent. Jag videofilmade hans anläggning på nära håll och sedan tittade vi på det i slow 
motion, i en tiondel av normal hastighet. Det var inget fel på själva anläggningen och svingen 
men det var lätt att konstatera att han hade börjat dra ner vapnet redan när han drog i av-
tryckaren, d.v.s. innan haglen lämnat pipan. Vi rationaliserar ju gärna det som vi gör ofta och 
han hade väl gjort anläggning några hundratusen gånger, men i skytte kan vi inte rational-
isera speciellt mycket innan det går ut över resultatet. Dessa rationaliseringar kanske sker 
med väldigt små steg som är omärkliga, men till slut har vi passerat en definitiv gräns där vi 
börjar bomma.  

Flyktskytte är med andra ord en disciplinsport som egentligen skall utövas utan några krea-
tiva tankar. Signalen från ögat skall helst gå förbi hjärnan direkt till händerna och kroppen 
som för bössan. Börjar vi tänka och kalkylera i skottet så går det åt pipsvängen, så att säga. 
Som en helt otränad unge träffade jag 7 av 10 duvor. Det är inget märkvärdigt med det, det 
brukar många nybörjare göra av den enkla orsaken att flyktskytte i princip bara handlar om 
att peka på målet. Peka kan vi alla göra helt omedvetet och naturligt. Skulle vi kunna hålla 
oss på barnets mentala nivå beträffande detta så vore kanske allt väl med vårt skytte. Av nå-
gon orsak som är okänd för mig så börjar de flesta av oss att blanda in den medvetna delen 
av hjärnan i skyttet vid någon tidpunkt och då brukar också skyttet rasa betydligt eller helt 
och hållet. Någon blandar in hjärnan redan före första gången de skjuter och är helt överty-
gade om att det där fixar jag aldrig och då fixar de naturligtvis inte att träffa. Ett barn tycks 
tydligen inte tänka så, de kanske bara tycker att ”Det är så lätt, pappa!”  

På den tiden då jag seglade på långfart gjorde jag en intressant observation om mitt skytte. 
Vi seglade 3 – 4 månader i sträck och var sedan hemma på ledigt lika länge. Den första 
skeetrundan jag sköt efter att ha kommit hem var undantagslöst mycket bra, säg 22 – 24 träff 



av 25. Redan i nästa serie rasade skyttet totalt och det tog mig hela ledigheten att arbeta mig 
upp till hygglig nivå igen. Tom Alderin talar i sin bok om den ”svekfulla hjärnan” och jag måste 
säga att mig svek den i alla fall grundligt. Den första rundan sköt jag förmodligen bara på 
”prov” på något vis, jag kan inte förklara det bättre. Sedan kopplade jag antagligen in hjärnan 
för att om möjligt skjuta ännu bättre och då brast tydligen något, jag vet inte riktigt vad. 

Jag har diskuterat detta med Alexandra Wingård på West Stockholm Shooting School, en 
annan i London utbildad instruktör och även hon ansåg att det i princip är det bästa om sig-
nalen som styr bössan till duvan går direkt från ögat till händerna, utan att den ”svekfulla” 
hjärnan är inblandad. Börjar man tänka för mycket, tveka och korrigera så är bommen ett 
faktum. Tvekar och korrigerar gör man om man inte är säker på saker och ting och osäker 
blir man när man lär sig fel från början. Återigen kan vi dra direkta paralleller till hundträning 
där otydliga signaler och för snabb stegring av kraven ger en otrygg hund. Tom Alderin skri-
ver att det krävs 2500 repetitioner för att grundligt arbeta in en ny rörelse, och därmed också 

Alexandra Wingård som driver West Stockholm Shoo�ng School har för oss varit en pärla som med fast hand 

fört oss �ll nya upptäckter och i förlängningen stordåd bakom kolven.  För den som inte �digare provat den 

BriAska jaktsky"es�len framstår framstegen under hennes ledning som magi. Hon är utbildad på West Lon-

don Shoo�ng School och sprider därför vidare den legendariske sky"einstruktören Percy Stanbury´s  lära. 

Grundprincipen hon lär ut är a" alla duvor skjuts på samma sä". Låter det kryp�skt? Prova! 



att korrigera ett gammalt fel beteende.  Räknar vi lågt så betyder det en kostnad på minst 
7500 kronor i pengar räknat och hur man värderar den frustration som följer med osäkert 
skytte är väl en personlig sak. Jag skulle tippa att om man testar min nyuppfunna ”lätta 
vägen” till ett gott skytte så stannar kostnaden fram till och inkluderat ett första besök på en 
skjutskola helt klart under denna summa och med två senare uppföljningsbesök kommer den 
totala kostnaden knappast över det dubbla inkluderat allt övningsskytte efter första besöket 
på skjutskolan. Förhoppningsvis uteblir frustrationen helt och eleven glider smärtfritt in på det 
goda skyttets motorväg som på en räkmacka!  

Det skulle vara intressant om man kunde få till en metod som kan användas på alla skjutba-
nor för att introducera nybörjare på ett sådant sätt att de inte av misstag eller slarv nöter in 
felaktiga beteenden och tänkanden redan från första dagen, beteenden som sedan kan bli 
svåra att nöta bort i framtiden. Mycket av det som man ser på sport- och jaktskyttebanorna 
idag saknar fullständigt pedagogisk relevans och kan i förlängningen inte annat än skada 
skyttesporten och jakten! Jag hoppas att mitt bidrag till idébanken kan väcka progressiva tan-
kar.  

Nåväl, precis som med hundträning är det svårt att alltid uppnå ideala förhållanden under 
varje träningspass men faktum är att likaväl som hundar klarar av att misslyckas någon 
gång, kanske riktigt rejält, om de har mycket rätt, rätt, rätt med sig i bagaget, så kan en skyt-
teelev klara av att hantera och glömma en dålig dag om hon har massor av bra dagar bakom 
sig. För egentligen handlar ju allt bara om att peka på målet> eller hur? 

Den hårda vägen 

Hur svårt det är att peka på målet skall vi titta på genom att lära oss att skjuta den hårda 
vägen, den enda vägen för riktiga karlar som klarar sig själv och kan allting bäst. Riktiga män 
som har lärt sig att skjuta själv och nött in en massa felbeteenden föredrar att korrigera 

dessa fel själv. Riktiga män vet ju hur man skjuter, egentligen, men de har just nu hakat upp 
sig lite, bara för dagen, det regnar ju nu och solen skiner i ögonen och förresten> kan inte 
någon stänga av den där förbannade koltrasten som för sådant oljud där borta? 

”Riktiga” män har ett genetiskt arv som påverkar och styr dem ända från den tiden då vi 
sprang nakna på den afrikanska savannen. Det har vi alla för den delen, vi är långt mera 
styrda av våra gener än vad vi anar eller vill medge på grund av olika omständigheter som 
kultur, religion och fostran. Lika fullt styrs vi benhårt av våra gener. Det som i skytte och de 
flesta andra mänskliga aktiviteter skiljer den ”riktige” mannen från den ”framgångsrike” man-
nen är förmågan till ödmjukhet och därmed förmågan att ta till sig kunskap från andra, och 
lära sig från andra människors erfarenheter och misstag. Jag har mera än en gång hört att 
den som lär sig från andra är en ”härmande papegoja” som inte har någon egen erfarenhet. 
”Riktig” kunskap är enbart det som man skaffat sig genom egna misstag, eget spillt blod, 
svett och tårar genom den hårda vägen som ytterligare härdat den redan från början hårde 
mannen.  De ”andra” som vill hjälpa till ses av den ”riktige” mannen som rivaler som skall be-
kämpas genom psykologisk krigsföring och kan den ”riktige” mannen avhjälpa sitt dåliga 
skytte med egen kraft så kommer segern över de andra att vara desto större och skönare.  

Men då handlar det ju inte längre om skytte utan social kamp och den sociala kampen kan vi 
lämna till den dagen då vi är så bra att vi kan börja tävla, då kan vi börja kampa socialt på ett 
sportsligt och harmlöst sätt. Och så det här med ”papegojan”; hade vi inte under årtusenden 
lärt oss från andra människors erfarenheter och misstag hade vi ju fortfarande sprungit om-
kring på savannen och slagit ihjäl varandra med stenyxor. Nu, tack vare att vi ödmjukt tillva-



ratagit våra förfäders kunskap och själv vidareutvecklat den till nästa generations fromma, 
kan vi i dag genom storartade tekniska framgångar med en enda knapptryckning förinta hela 
jorden. Är inte detta ett vackert exempel på civilisationens makalösa utveckling och den ge-
nom generationer vidarebefordrade kunskapens oslagbara makt och styrka?  

Nåväl, man behöver inte vara en ”riktig” man eller kvinna för att hänga sig som en gammal 
Solex-förgasare i Ford-Hoppan. Spruckna membran i accelerationspumpen kan vi alla drab-
bas av i olika skeden av livet. Den mentala biten är oerhört viktig i flyktskytte och har man ett 
behov av att visa sig på den styva linan när man är på banan så är det ett bombsäkert sätt 
att producera plockduvor till förmån för skytteklubbens ekonomi. Ett överdrivet behov av att 
visa sig på den styva linan kan komma från ett dåligt självförtroende och det som i hundsam-
manhang kallas för dålig nervkonstitution, ett genetiskt arv med andra ord. Men även om det 
negativa genetiska arvet finns där så kan man precis som med hundar, lindra symptomen om 
”patienten” ges en trygg och bra miljö att utvecklas i.  

Otaliga är de toppidrottare som vittnat om sitt dåliga självförtroende och sin skygghet i unga 
dagar, hur de blivit mobbade och negligerade i barn- och ungdomen. Men genom att de av 
en slump, eller genom medveten styrning från någon kunnig vuxen styrts in i rätt miljö har 
deras medfödda talanger kunnat tas till vara och de har blomstrat upp som en uttorkad öken 
efter ett skyfall. Sedan är det bara att fortsätta att vattna i lagom takt och de förblir frukt-
samma och blomstrande i sin speciella nisch och växer därigenom även i vardagslivet. Långt 
där i bakgrunden finns ännu det genetiska arvet kvar, den lilla otrygga individen som despe-
rat söker en erkänd plats i människoflocken, men den kan nu kontrolleras, den hoppar inte 
fram längre och ödelägger allt vid de mest olämpliga tillfällen.  

Det mentala tillståndet är med andra ord oerhört viktigt inom alla grenar av sport och inte 
minst inom skyttet. Jag har själv på ett ganska brutalt sätt fått uppleva skytte i många olika 
människors skor och känslolägen (som indianerna säger: Man skall inte döma en man innan 

man har gått i hans mockasiner) vilket gav mig en del ödmjukhet och förståelse för andra 
skyttars problem.   

 År 2006 fick jag nämligen beskedet att jag hade kranskärlsproblem med hjärtat. Jag blev 
sjukskriven och hela karusellen med undersökningar började. I ett tidigt skede erbjöds jag 
medicinering men vägrade först, då jag visste att mediciner kan ha svåra biverkningar, dess-
utom var jag en tuff kille, jag skulle nog klara mig fram till en by-pass operation utan medici-

ner. Läkaren tittade mig då rakt i ögonen och så sade han: Om du inte börjar äta medicin nu 

så kommer du inte att leva om 6 månader!   

Det beskedet gav mig en ny, tydligare vision om min egen förgänglighet, min sårbarhet och 
obetydlighet i världsalltet. Nu efteråt har det slagit mig att den dagen som mänskligheten 
kommer att överge tillväxten som religion - det är den dagen som mänskligheten känner pre-
cis det som jag kände framför läkarens hårda blick och raka besked. Kalla fakta, alla andra 
alternativ var uttömda. Sådana ovillkorliga och konsekventa besked får folk att lyda och om-
värdera det som är viktigt i livet.  

Jag fick ge mig, käkade medicin och var allmänt omskakad fram till operationen och som alla 
vet så är väntetiden till en sådan lång (ålänningar hjärtopereras mest i Uppsala). För mig tog 
det från första undersökningen 8 – 9 månader. Även efter operation åt jag medicin fast jag så 
småningom också återgick till jobbet. Biverkningarna kom som ett brev på posten, d.v.s. in-
nan posten blev bolagiserad, och det tog över 3 år att sortera ut medicinerna, vilka jag tålde 
och vilka jag inte tålde. Den mentala störningen som allvaret i sjukdomsbeskedet gav tog det 



också över ett år att komma över. Men jag slutade inte under tiden att jaga och skjuta lerdu-
vor, tog väl bara en 3 veckors paus efter operationen innan jag sköt höstens två första bock-
ar – samma kväll. Tvärtom, jag sköt för brinnande livet efter att jag blev diagnosticerad, jag 
visste ju inte när jag skulle skjuta mitt sista skott och stupa i riset som en åländsk variant av 
Lord Ripon... i och för sig en ärofylld och värdig hädanfärd för en inbiten jägare och skytt.  

Tillsammans med Maud började jag också under sjukskrivningen studera det här brittiska 
skyttet på allvar och vi försökte lägga upp en plan för att komma in på ”den enda vägen”, 
som en viss Calle Bildt skulle ha sagt. Och det var här som den mentala biten i skyttet visade 
sin övergripande signifikans. Under flera år var jag på olika sätt påverkad av medicinerna 
och var ibland slö och trött, ibland hade jag svår värk i leder och muskler och därtill en dålig 
kondition och en viss underliggande dödsrädsla. Allt detta samtidigt eller i olika kombination-
er med andra krämpor och oro störde framför allt koncentrationsförmågan inför varje skott 
men också förvånansvärt mycket min förmåga att analysera min egen kropps rörelser. Ett 
märkligt tillstånd som inte nödvändigtvis gjorde sig påmind i vardagslivet där jag tyckte mig 
fungera ganska normalt. Lömskheten i de biverkningar som medicinerna gav var svårfångad 
och skapade mycket osäkerhet och förvirring.   

Det här intensiva skyttet var tillsammans med hundarna, och allt de gav mig i motionsväg 
och social kontakt när Maud var på jobb inte bara en bra terapi för att inte deppa ihop utan 
också ruskigt lärorikt. Jag fick prova på att försöka lära om till en ny skjutstil under påverkan 
av många olika mentala och fysiska orostillstånd som normala människor bara har högst en 
eller två av åt gången och fick en mycket bättre förståelse för vad som kan ligga bakom ett 
dåligt resultat som en medskytt kanske presterar. I och för sig kom inte insikten direkt utan 
sakteligen under en lång tid och Maud som enbart delade min oro men inte mitt fysiska han-
dikapp började så småningom skjuta bättre än jag själv. Det här skedde trots att hon i mot-
sats till mig som är skyttenörd inte gick och tänkte på skytte en stor del av dagen. 

När den här mentala bitens utomordentliga vikt för framgångsrikt skytte verkligen klarnade 
för mig började jag dra ännu större paralleller med hundträningen, inte enbart med tränings-
systematiken för hundar. Man tar inte en hund rakt av och börjar träna den för någon viss 
uppgift utan att först göra klart för sig hur hunden fungerar mentalt. Först sedan när man har 
fått ett visst hum om det lägger man upp träningen allt efter den individuella hundens förut-
sättningar. De hundkurser som Maud och jag håller går till stor del ut på att reparera problem 
som uppstått när man misslyckats med att dressera en hund utan att ta hänsyn till den som 
individ, eller utan systematik i träningen, eller båda.  

Det är tyvärr få skytteklubbar som har någon riktig plan för introduktion av nybörjare, eller för 
”reparation” av gamla skyttar på individ nivå. Det är få klubbar som har tillgång till en i idrotts-
pedagogik utbildad instruktör och jag anser att detta skulle primärt vara viktigare än en in-
struktör som kan skyttebiten men som saknar pedagogiskt förmåga. Den här idrottspedago-
gen skulle, om inte annat åtminstone kunna samla alla gamla medlemmar några gånger om 
året och predika för dem om hur man bemöter en ny medlem så att denna till att börja med 
känner sig trygg och önskad på klubben från första dagen och så att denne får förklarat för 
sig hur klubben fungerar tekniskt och socialt o.s.v. Att behöva börja första träningen med en 
känsla av otrygghet och osäkerhet om det mesta och känna vassa, irriterade blickar i ryggen 
kan inte vara särskilt roligt eller uppmuntrande. Får man inte denna osäkerhetskänsla att 
snabbt lämna nybörjaren kan den om det vill sig illa precis som hos en vek hund växa sig till 
en medveten eller omedveten motvilja mot övningarna. Även om medlemmen sedan byter till 



en annan klubb med bättre ”feeling” kan det ta lång tid att arbeta bort obehagskänslan eller 
så försvinner den aldrig riktigt utan blir liggande som ett svagt men störande bakgrundsbrus 
under resten av livet, precis som mobbing.  

Nu har jag klankat ner så mycket på miljön runt eleven att det är nödvändigt att påminna om 
att det är själva eleven som i alla fall gör den största delen av jobbet. Om inte eleven verklig-
en vill anstränga sig för att nå ett uppsatt mål och inte är beredd att prioritera tid, pengar och 
möda för att nå den, utan tror och hoppas att det skall lösa sig själv eller att hon kan köpa sig 
till resultat, då ligger besvikelsen där runt hörnet och väntar. Jag har sett förmögna män och 
kvinnor skjuta mästerligt med högst ordinära Berettor och Browningar och jag har sett likale-
des urusla skyttar bland förmögna personer med vapen lika dyra som två årslöner för han 
med Ford-Hoppan> han som för övrigt med lätthet skulle slå vissa av dessa rika gossar 
med sin urgamla Winchester modell 12 pump. Jaktskytte och sportskytte handlar lika mycket 
eller mera om vilja än om resurser. Eller som Winston Churchill och vi gamla sjömän brukade 
säga före landstigningen i Normandie: Finns det en vilja, finns det en väg!  

Säkerhet 

Och därmed kanske vi kan lämna vapnen och skyttet bakom oss och gå vidare till nästa 
ämne. STOPP! – säger kanske den gode läsaren nu, du har ju inte skrivit någonting om va-
pensäkerhet? Det stämmer, idag får ju inte någon jägare vapenlicens utan att ha gjort jägar-
examen. Därmed behöver man ”bara” följa de säkerhetsinstruktioner man fick på kursen. 
Själv fick jag en betydligt mera handfast lektion i vapensäkerhet redan som barn av mor och 
far. De hade båda under andra världskriget tjänstgjort vid finska fronten mot Ryssland, far 
som infanterist, mor som en mycket ung föreståndare för ett soldathem inne i det som idag är 
ryska Karelen. De visste med andra ord ruskigt väl hur mycket död och förintelse vapen kan 

Det är svårt a" överska"a betydelsen av den posi�va förstärkning en duk�g och pedagogisk instruktör kan ge 

åt en osäker elev.  En blandning av krav och uppmuntran stärker elevens självkänsla och hjälper henne a" 

komma över de ”stoppklossar” som man oundvikligen snubblar på vid all inlärning och är en naturlig del av 

den. Rom byggdes inte på en dag och knappast lärde sig Lord Ripon a" skjuta på en dag heller...  



åstadkomma, inte bara under krig utan även i det civila, om vapnens destruktiva förmåga 
ringaktas det minsta. När jag i början skrev om att jag som barn ibland olovandes tog fars 
hagelpust eller salongsgevär och begav mig till skogs hade jag redan fått mig förklarat hur 
man handskas med dem och framför allt inte handskas med dem. De här instruktionerna 
hade framförts på ett sådant sätt och med sådan myndighet att de inte kunde missförstås av 
någon, inte ens av en förståndshandikappad unge. Det är det som kallas för att ”vara tydlig” i 
hunddressyr! 

Några enkla råd kan jag ge och de räcker långt.  

Hantera varje vapen ALLTID som om det var laddat. 

Låt ALDRIG pipan peka mot något som du inte kan tänka dig att skjuta. 

Släpp ALDRIG greppet om ett laddat vapen. Det här betyder att man ALDRIG ställer ifrån sig 
eller räcker över ett laddat vapen. 

Ta ALDRIG emot ett laddat vapen och även om du ”vet” att det är tomt så kontrollerar du att 
det är så och du gör det ALLTID. 

Skjut ALDRIG på något som du inte BERGSÄKERT har identifierat. 

Se ALLTID till att du har pipan i säker riktning när du stänger ett vapen efter att du har laddat 
det. 

Jag har själv några gånger tagit ett laddat vapen som ägaren sade att var oladdat. Jag har 
själv en gång funderat ett kort ögonblick på att skjuta ett hästföl. Jag har en bekant som en 
mörk natt satte ett perfekt skott mitt i en brunnsring 200 meter ut på en åker, i tron att det var 
ett vildsvin. Och i sin bok skriver Tom Alderin att han under sina många år som skytteinstruk-
tör varit 17 gånger med om att hagelgevär avfyrat sig själv. Endast i två av fallen är han osä-
ker på om skytten haft något inflytande över förloppet. Slutsatsen blir att vapen ALLTID 
måste betraktas som om de skulle kunna gå av när som helst. Tänk som så att säker vapen-
hantering är ett sätt att visa respekt för och omsorg om sina medmänniskor. Om du tänker 
så, så blir säker vapenhantering en del av den omedvetna vardagsetiken och efter en tid är 
det inte längre något som upptar en del av din begränsade medvetna simultankapacitet, det 
sköter sig själv, så att säga. 

När vi nu är inne på säker vapenhantering så kan man ju undra över varför människor över-
huvudtaget riktar sina vapen mot andra i ökande grad? Visserligen är det mest kriminella 
som skjuter andra kriminella och gör det med olagliga vapen, men mitt i all den politiska kor-
rektheten får även laglydiga och fredsälskande vapenägare sig en skopa sot i ansiktet. Va-
pen har mig veterligen aldrig dödat någon eller något utan en insats av en människa eller 
annan av människan initierad omständighet. 

Åland är kanske det vapentätaste landskapet i hela världen men inte skjuter vi på varandra 
dagarna i ända bara för den skull. Flockdjur som människan ser ett stort värde i sina flock-
medlemmar och respekterar dem per automatik under förutsättning att de inte får en negativ 
yttre påverkan från något håll. Sedan kan duktiga psykologer som exempelvis Hitler och Stal-
in använda den sårbara delen av vår hjärna som skiljer oss från djuren till att förvränga vår 
bild om oss själva och andra och få oss att begå fruktansvärda dåd. Samma mekanism i mik-
roformat kan få vanligt folk att döda andra vanliga människor. Det bästa motmedel vi har är 
att ge barnet en fostran där ovillkorlig respekt för medmänniskan ingår. Det kan i undantags-
fall slå slint ändå och kommer nu och då att slå slint i framtiden men har vi inte implemente-



rat självklara regler i vårt umgänge med varandra, som hundmodern implementerar i sina 
valpar, så hjälper inte några vapenlagstiftningar i världen, vi kommer att döda eller miss-
handla varandra ändå.  

I dagens England gick en man omkring i sin trädgård med en trädgårdskniv i handen och det 
räckte för att förbipasserande polis skulle arrestera honom och föra honom till stationen för 
förhör. När myndigheterna har blivit så hysteriska i sin nit utan att morden och misshandeln 
minskar så måste man inse misslyckandets faktum och tänka om. Ett våldsfritt samhälle bör-
jar med fostran i hemmet och med fortsättning i skolan, så enkelt är det bara. Politikerna, 
som sist och slutligen bestämmer tycks vara livrädda för att angripa familjens och den en-
skilda människans ansvar om varandra. ”Fostran” har blivit ett fult ord. Nu skall barnen sedan 
länge bara ta för sig och det gör de med besked. Problemen som sedan uppkommer tar man 
itu med genom tekniska och juridiska lösningar, snart kommer det väl licenskrav på kökskni-
ven och potatisskalaren också. En skruvmejsel har ofta med stor framgång använts för mord 
och i de engelska deckarna kväver man gärna sitt offer med en dyna. 

Varför mår jag dåligt om jag försöker föreställa mig att jag skulle ha dödat en annan männi-
ska, oberoende av om det är ett misstag eller medvetet? Hitta svaret på det, du som är politi-
ker och du har stängt Pandoras ask precis innan även hoppet har lämnat den! En ledtråd 
skall jag ge: Tillväxten! Engelska forskare satte möss att leva tätt ihop och gav dem ungefär 
samma skräpmat som den genomsnittliga engelska arbetaren lever av. Resultatet blev att 
mössen blev stressade och en massa konstiga beteenden kom i dager, t.ex. aggression och 
kannibalism. Kanske något att fundera över för tillväxtfanatikern? 

Tillväxten och viltet. 

Televisionen har alltsedan den kom till Norden fungerat som en folkbildare och en hjärntvät-
tare bland många andra funktioner som den har och har haft. Den har i början varit hårt styrd 
av de nordiska statsapparaterna och utnyttjats som en propagandamaskin för de regerande 
politiska partierna. Jag minns särskilt väl hur de svenska socialdemokraterna genom en tidig 
SVT hjärntvättade barn, även oss åländska barn, på 1960 – 70 talet, kanske långt senare än 
så. Tecknade propagandafilmer för barn, mest från öststaterna, visades ofta och gärna och 
handlade mest om empatilösa fabrikörer och andra välbesatta som utnyttjade och missbru-
kade det av kapitalismen fjättrade folket å det grymmaste. Från finska sidan fick vi faktiskt lite 
”renare” program då Finland på den tiden av tvång från Sovjetunionen stod med ena foten på 
insidan av järnridån och andra i det förlovade västerlandet. Då ville Finland utåt framstå som 
ett mycket öppet och västerländskt land och enligt min mening var Finland då ett bättre sam-
hälle att leva i än idag när man har blivit superkapitalistiskt. Demokratin behöver tydligen 
ständiga tumskruvar för att hålla sig i skinnet och vara uthärdlig för folket. På den tiden seg-
lade jag också mycket på USA och Kanada och såg mycket kapitalistisk television. I New 
York ca 1970 blev jag till en början imponerad över hela 14 kanaler men tröttnade sedan 
ganska snart på all infernalisk reklam som hackade sönder programmen och filmerna. Mitt 
hjärta tog ett glädjeskutt ungefär 1982 i Kalifornien, där jag bodde på ett hotell en tid och 
upptäckte att det fanns en helt reklamfri kanal som finansierades med hjälp av donationer 
från tittarna. Programmen var enkla och seriösa, fria från politiska och kommersiella bud-
skap. Jag tänkte då att flugan kanske skulle sprida sig över hela världen men så var ju inte 
fallet, med facit på hand. I stället har hela världen blivit genomkommersialiserat på gott och 
ont.  

Det goda har varit att mycket, men långt ifrån all korkad politisk propaganda har försvunnit 



från västerlandets media. Det onda har varit att många program måste finansiera sig själv, 
d.v.s. få höga tittarsiffror till varje pris. De måste alltså anpassas till att motsvara allmänhet-
ens, tittarnas världsbild och tittarnas världsbild har i sin tur formats av andra, för programma-
karen okontrollerbara faktorer. Alltså måste programmakaren anpassa sitt utbud till rådande 
politisk korrekthet om projektet skall gå igenom finansiellt. Därmed utesluts möjligheten att 
visa en helt oförställd verklighet, utan den måste omformas så att den blir för dagen kommer-
siellt gångbar. 

Som barn läste jag alla böcker av österrikaren Hans Hass som jag fick tag på. Hass var en 
pionjär inom grundläggande marin forskning och tillsammans med några likasinnade vänner 
utförde de de mest dråpliga och primitiva forskningsgärningar i tropiska hav man kan tänka 
sig, strax före och under andra världskriget. De bodde vid stränderna i tält med minimal bud-
get och fridök med simfenor, dykglasögon, undervattenskamera och en handjagad harpun 
som enda utrustning. I tältet inrymdes sedan ett minimalt laboratorium för undersökning och 
konservering av fynden. Hans Hass var en mycket duktig författare och kunde beskriva arbe-
tet och det primitiva och äventyrliga havsforskarlivet på ett roande och lärorikt sätt. Man kan 
också säga att hans gäng var i mycket nära kontakt med sina forskningsobjekt. När man 
utan andningsapparat sticker in en harpun i en 60 kilograms rocka eller havsabborre på 20 
meters djup så är det inte alls givet att man får upp den till ytan innan luften i lungorna tagit 
slut. Det här livet i väldigt handgriplig symbios med forskningsobjekten ger författaren stimu-
lans att å det livligaste beskriva en värld som på den tiden var tämligen okänd för både all-
mänheten och största delen av forskarvärlden. 

Senare kom den idag mycket mera bekante havsforskaren Jaques Cousteau med en budget 
och ett forskarlag som Hass inte kunde drömma om i sina vildaste drömmar. Jag följde 
Cousteaus strapatser och forskningsresultat mycket noga under många år. I början var han 
lika ”barnsligt ärlig” (ursäkta uttrycket, jag hittar inte på något bättre) som Hass, men då de 
olika media som han nu kunde använda för att få ut sitt budskap utvecklades ruskigt fort så 
utvecklades också hans förmåga att använda dem till sin fördel i samma takt och till slut blev 
det så genomskinligt att jag till en del tappade förtroendet för honom. Undfallenheten för 
kommersialismens krav har sedan sakta mak spridit sig inom alla samhällsklasser och fabri-
cerade verkligheter finns nu i lika stor omfattning som vetenskapen anser att det finns paral-
lella universum. Eller som min gode vän Albert Einstein framställde det: Ett naivt förtroende 

för auktoriteter är sanningens värsta fiende. 

Jag hade den stora lyckan att kunna vara i kontakt med en pensionerad amerikansk biologi-

forskare under mera än tio år, fram till hans bortgång. Mera om honom under kapitlet Hun-
den, men han hade i alla fall forskat för många uppdragsgivare från olika universitet till det 
amerikanska försvaret och olika privata företag. Han berättade att det ibland var svårt att 
forska på ett objektivt sätt då finansiärerna, oberoende av om det var staten eller privata fö-
retag, ofta ställde krav på resultatet av forskningen, d.v.s. att man förväntade sig ett förutbe-
stämt resultat snarare än den rena, oförfalskade sanningen. Jämför gärna med tobaksindu-
strin och det rabalder under flera årtionden det har varit kring deras ”vetenskapliga budskap” 
om produkternas verkningar på hälsan. Mina egna erfarenheter av amatörfotografi har också 
visat att redan en gammal analog bild kan fås att ljuga mera än tusen ord och med dagens 
digitala fotografi kombinerat med digital bildbehandling kan en enda bild (eller filmsekvens) 
fås att ljuga mera än alla ord tillsammans i hela Kungliga biblioteket!  

Det skrivna ordet har i allmänhet varit mera effektivt för att sprida en lögn än det sagda ordet, 



såvida ordet inte uttalas av en särdeles skicklig och slipad lögnare. I dag har den hård kon-
kurrens av rörliga bilder som snart kan tas med vilken mobiltelefon, kaffebryggare och näs-
hårsrivare som helst.  Man kan alltså konstatera att sanningens värde ligger i förtroendet till 
källan och för forskaren är det därför lika viktigt att bygga upp ett förtroende till finansiärerna 
och allmänheten, som att söka den absoluta sanningen. Naiva uppdragsgivare som inte be-
höver lägga in egna pengar, d.v.s. regeringar, kan lätt manipuleras av sluga forskare att fi-
nansiera helt meningslös forskning på objekt av ringa eller inget värde för den verkliga finan-
siären som är skattebetalaren. Men värdet kan finnas där för uppdragsgivaren (regeringen) 
som behöver ett stöd för sin rygg mot någon yttre påtryckargrupp, som i sin tur har goda re-
lationer till de media de manipulerar och medierna återkopplar sedan till skattebetalaren som 
tror att pengarna verkligen går till något som kan vara till nytta i en obestämd framtid. Sådan 
här skattefinansierad ”blufforskning” sysselsätter nog flera halvmediokra forskare än vi tror. 
Naturligtvis kan även företag sysselsätta några forskare med enda syftet att få företaget att 
framstå i en bättre dager. 

Om man ser ett enda vetenskapligt program på Tv:n så har man kanske inte sett någonting! 
Jag menar att man då inte har något jämförelsematerial och har ingen möjlighet att kontrol-
lera sanningshalten i det visade mot något annat. Men om man kontinuerligt tittar på dessa 
program och samtidigt läser naturvetenskapliga böcker/tidskrifter och/eller skaffar sig kun-
skap på andra vägar, då får man efter ett antal år en bild av hur det kan förhålla sig med san-
ningshalten i det för stunden visade/sagda/skrivna.  

Vad man då får för egna tankar och funderingar är väl personligt, men för mig har det betytt 
att jag bildat mig en helt ovetenskaplig, privat bild av hur livet uppkommit. Under åren har 
dessa forskare i vetenskapsprogrammen och andra media trängt allt djupare och längre in i 
jordens och livets hemligheter. Man har funnit liv i de mest osannolika former och på de mest 
osannolika platser som i heta källor, långt inne i varma grottor där inget annat än giftiga mi-
neraler finns, långt nere i havsdjupen vid mynningen av heta vulkaniska skorstenar som spyr 
ut 400 gradigt vatten. Det finns liv som vi kan konservera för tusentals år framåt och skicka ut 
till nya, lämpliga planeter som vi visserligen ännu inte har hittat och det finns livsformer på 
denna jord som vi ännu inte har upptäckt.  

Min egen teori om livets uppkomst är ruskigt enkel och vardaglig. Precis lika naturligt som 
det är att svavelsyrlighet omvandlas till svavelsyra vid möte med vatten, precis lika naturligt 
är det för liv att uppkomma när förutsättningarna finns där! Det är med andra ord ingen slump 
att själva livet en gång har uppkommit på jorden. Själva slumpen i processen för livets upp-
komst består av att förutsättningarna för livet bildades på just denna vår planet. Med denna 
tanke i bakhuvudet är det lätt att förstå att för att bevara livet, med alla dess miljoner små be-
ståndsdelar, måste vi i första hand bevara förutsättningarna för livet - själva miljön! 

Nu och då har jag stött på gammal nordisk litteratur om jakt. Vissa saker som man läser i 
dessa skrifter har varit så osannolika att jag ibland har funderat på om det verkligen var san-
ning eller bara skrönor. T.ex. att man för lite över hundra år sedan i Sverige körde vagns-
laster med skogsfågel till marknaderna i storstäderna för avsalu. Vagnslaster? Eller C.M. 
Pay, den norske jägaren och fågelhundsvännen som jagade i Finland med sin pointer en 
sensommar i början av 1900-talet. Vid en långsmal sjö hoppade hunden i vattnet och sim-
made över till andra sidan där den omedelbart fattade stånd på strandkanten. Pay kunde inte 
ta sig över men började i stället gå runt sjön vilket tog någon timme. Under vandringen roade 
han sig med att skjuta beckasiner och morkullor som flög upp ur våtmarken runt sjön. Väl 



framme vid hunden, som lagt sig på ståndet i den varma solen, fick han ytterligare en kull 
orrkycklingar att skjuta på när hunden reste dem. Såhär kunde jag själv gå för 45 – 50 år se-
dan, utan hund förstås, och försöka träffa de flyktiga beckasinerna och morkullorna som 
sprättade upp ur de åländska våtmarkerna, av vilka många blivit utdikade sedan dess. Det 
sprättade upp mycket annat också som man sällan ser idag. Far t.ex. hade en orrkoja mindre 
än en kilometer hemifrån och ännu i början på 1980 - talet satt orrarna vintertid fortfarande i 
stora klasar i björkarna och provianterade.  

I början på 1980 talet kom mård-
hunden till Åland från Finland. 
Hur nu det gick till egentligen vet 
jag inte, de är väl inte några su-
per-simmare precis och den kort-
aste sträckan de måste ha tagit 
sig över isen från den Åbo-
ländska skärgården till Ålands 
östra skärgård är nästan två kilo-

meter. I alla fall, när man ser en 
mårdhund så har man redan 
hundra omkring sig och loppet är 
i princip kört, den har kommit för 
att stanna. Ändå är det svårt att 
skylla orrens försvinnande från 
Åland helt på mårdhunden. Un-
gefär samtidigt som mårdhunden 
invandrade till Åland så invand-
rade nämligen också de första 
moderna, högeffektiva skogs-
skördarna. Man kunde nu på 
några dagar kalhugga stora om-
råden och fullständigt förändra 
skogsbruket från ett ålderdomligt 
men mera skonsamt sådant till en 
hypereffektiv, modern skogssköv-
ling. Ändamålet var ofta att t.ex. 
snabbfixa ett tomt bankkonto, att 

betala skulder, bygga sommarstuga eller köpa en ny bil. På kalhyggen växer det högt gräs 
och i det höga gräset finns kanske inte förutsättningar för orrkycklingarna att proviantera? 
Och hur bundna är orrarna till sina gamla spelplatser? I den nordöstra åländska skärgården 
finns inte möjligheter till modernt skogsbruk, därför har orren fortfarande en fristad där ute. I 
motsats till Sverige och Finland har orren aldrig i det förflutna varit av större ekonomisk bety-
delse på Åland och det tycks inte vara så många som saknar den, lika lite som någon saknar 
den vitryggiga hackspetten i Sverige, som också nästan försvunnit p.g.a. liknande miljömäss-
iga förändringar.  

I slutet på 1950 talet planterades rådjur in på Åland i flera omgångar. I början på 1970-talet 
fanns en jaktbar stam som toppade på 1990-talet med ca 6000 skjutna djur per år. En varie-
rande population av älg har alltid funnits, dels en lokal stam och dels individer som kommer 

Hur länge dröjer det innan även de$a kal=äll har exploaterats på 

e$ eller annat sä$ - för ändamål som vi inte kan föreställa oss 

idag? Viltet betalar det högsta priset och jägaren får stå och 

sucka. 



från Finland. Under krigen sköts stammen ut nästa helt och det tog tid att få tillbaka den. Idag 
har rådjurspopulationen börjat svikta, man skyller på några invandrade lodjur vilka säkert 
skördar mera än de sår, men tankar finns också att det börjar bli så mycket folk och olika ak-
tiviteter överallt att det stör och sätter press klövviltet, inklusive älgen som också passerade 
sin topp för många år sedan. En liten börda här, en liten börda där och snart sviktar viltet un-
der den totala bördan, som zigenarens häst gjorde när jag var barn. 

Sjöfågeln har jag behandlat tidigare, den är praktiskt taget dödsdömd med dagens tillväxtpo-
litik och det som i framtiden blir kvar i skärgården är väl dess forna fiender trutar, kråkfågel, 
havsörn och mink samt skarv. Hade vi haft vårjakten kvar hade den förmodligen bara förlängt 
pinan för sjöfåglarna en kortare tid, då motståndet mot exploatering av stränder då hade varit 
något större men knappast avgörande i den bemärkelsen att stränderna verkligen hade 
skyddats så att även fåglarna skulle ha godkänt dem. Man kan jämföra med den ameri-
kanska vandringsduvan som fanns i obegripliga populationer för mera än hundra år sedan. 
Man lyckades utrota den genom att angripa både fågelindividerna och deras habitat samti-
digt. Den inte bara sköts sanslöst utan man förstörde även boträden för att få ned ungarna till 
svinföda och många, stora habitat kalhöggs helt enkelt av andra skäl. När man angriper en 
arts habitat behöver man inte aktivt ha ihjäl en enda individ för att utrota arten, jämför med 
vitryggig hackspett i Sverige. Men även om man våldsamt angriper individer som lever i ett 
för arten idealiskt habitat kan det vara svårt eller omöjligt att utrota arten, tänk på råttan och 
ringduvan på de brittiska öarna. Hade man bara nöjt sig med att skjuta vandringsduvor - 
även i sanslösa mängder - och lämnat boplatserna ifred kanske vi hade haft den kvar idag, 
vem vet? 

Undantag finns som den amerikanska buffeln och den numera utdöda dronten på öar i In-
diska oceanen. Den förstnämnda jagades av yrkesjägare som försedde i första hand rallar-
na, järnvägsbyggarna, med mat och jakten avbröts inte förrän arten var nästan utdöd. Dron-
ten hade inget skydd mot den nyinkomna arten människa och dess husdjur och man tror att 
husdjuren har den största skulden i dess utrotning, eller åtminstone fungerade de som en 
kraftig accelerator i processen, men med de här två arterna var det inte förstörd habitat som 
var den primära orsaken till decimeringen genom människans påverkan, utan direkt jakt av 
människan och dess husdjur. Det är därför inte helt fel att i de flesta fall, där arten fortfarande 
är någotsånär talrik, i första hand lägga resurserna på att skydda habitatet hellre än individer-
na i populationen. Återigen har vi aktuella undantag som t.ex. den nordiska fjällräven som är 
så fåtalig att man nu tar krafttag även med individskydd i form av uppfödning och utsättning 

av uppfödda individer. Lycka till! 
säger jag, om man inte får de ny-
rika norrmännen och andra att av-
stå från att ständigt bygga nya 
fjällhyttor och skidorter (jämför 
åländska stugor och stugbyar) så 
är det bara akutvård man bedriver 
på fjällräven, inte en räddningsop-
eration med permanent verkan.   

Att skydda arten och dess habitat 
genom att göra individerna till en 

resurs för de människor som bebor habitatet och dess omgivning kan vara politiskt inkorrekt 
men praktiseras med framgång här och var runt om i världen där levnadsförhållandena för 



människan fortfarande är så kärva att folk inte kan sväva bland ogenomträngliga moln av de-
kadens och drömma om Disneyland, utan måste stå stadigt med båda fötterna på jorden. 
Den skotska moripan är kanske den som ligger närmast oss och som helt tack vare jakten 
har räddats från att hamna på den röda listan. De stora sällskapsjakterna med vilket den 
största delen av jaktuttaget sker genererar enorma pengar, jag vågar inte ens nämna hur 
mycket varje skytt får betala för en enda dags jakt. Drevjakterna och viltvården utom jaktsä-
songen sysselsätter en hel del lokal befolkning och jaktdagarna kan liknas vid traditionella 
festdagar för lokalbefolkningen. Pengarna som jakten inbringar används för att skydda och 
vårda habitatet och man har utformat moderna medicineringsprogram för att lindra ripornas 
parasitplåga. Rovdjurskontrollen är oavbruten och många andra icke jaktbara arter som lever 
sida vid sida med ripan gynnas naturligtvis av all viltvård som bedrivs för ripans fromma. Ri-
pan, som är helt vild och ursprunglig, är om den skulle få rå sig helt själv hårt ansatt av rov-
djur, kråkfågel, rävar och mårddjur samt olika parasiter och skulle endast klara sig om den 
fick ha sitt habitat helt orörd, helt ostörd och oförstörd av människan. Så är dock inte fallet 
längre då tillväxten kräver sina ständiga offer hos dem den inte gynnar, d.v.s. viltet. Men ge-
nom att jakten finansierar alla nödvändiga stödåtgärder kan ripstammen bibehållas levande 
och jaktbar åtminstone inom en överskådlig framtid. Ett annat framgångsrikt, i våra ögon 
mycket radikalt och rätt så tidigt påbörjat viltvårdsprojekt är Ducks Unlimited i USA. Det är i 
princip ett hela kontinenten omfattande våtmarksprojekt som föddes på 1930 talet och har ett 
klart uttalat syfte: Att återställa och bevara de våtmarker som människan har förstört, för si-
mändernas och andjägarnas väl. Information om projektet finns på nätet för den som är in-
tresserad, den är alltför omfattande för att redogöras för här. Vad man än tycker om den så 
har den i alla fall resulterat i att det i USA fortfarande finns för oss ofattbara mängder änder. 

Jag fick för några år sedan låna en bok som skrevs 1943 av en Ludvig Munsterhjelm från 
Finland. Han utexaminerades från Kurkijoki lantbrukshögskola 1902 och sysslade sedan hu-
vudsakligen med biologisk/zoologisk forskning och jakt, både i Norden och i många andra 
delar av världen. Han skrev åtskilliga böcker om jakten och sina zoologiska observationer 
och i en av hans böcker fick jag en verifikation på att det som jag trodde var svenska skrönor 
om vagnslaster med skogsfågel faktiskt var sanning. Han berättade, bland mycket annat in-
tressant om naturen, om en jägare i Finland som under en tre veckors jaktresa hade nedlagt 
över 300 tjäder och var tvungen att från samer köpa både renar och släde för att transportera 
dessa 1200 kg vilt till närmaste handelsplats. Det här fick mig slutligen att tro att de svenska 
berättelserna verkligen är sanna och att det en gång för inte så länge sedan fanns, med da-
gens ögon sett, sanslöst med småvilt i norden.  

Han berättade om en gång när han varit med ett gäng skogsarbetare i obebodda trakter för 
stämpling och viss avverkning av skog. För att få mat till sig själv och sina arbetskamrater 
gick han ut med två bra finnspetsar och kunde på en förmiddag nedlägga så mycket fågel 
som han fick ned i ryggsäcken, på ryggsäcken och på ryggen och därtill kunde bära med 
händerna. Han kunde i början på 1900 talet gå utan hund i skogarna bara 50 km norr om 
Helsingfors och under en jaktdag skjuta över 20 dalripor på uppflog. Och så berättade han 
hur all denna rikedom sakta men säkert försvann redan under perioden 1902 till 1943 tack 
vare, som han ansåg, av tre huvudsakliga orsaker. Moderniserat skogsbruk, moderniserat 
jordbruk och ökat välstånd. Det ökade välståndet gav folk fritid och pengar och allmogen och 
medelklassen fick råd att köpa ett vapen, en hund och hade tid att lära sig att bruka dem. Det 
började jagas ganska hejdlöst redan en tid innan andra världskriget och tillsammans med det 
allt mera av modernisering förstörda habitatet blev det stora jaktuttaget dödsstöten för den 



överväldigande viltrikedomen i de flesta delar av Finland. Även om inget blev utrotat då blev i 
alla fall landskapet för alltid förändrat. Samma process gick väl Sverige igenom - för jägaren 
framför allt ur en jaktlig och naturupplevelsesynpunkt. För alla andra var det bara en bytes-
handel med resultatet att de fattiga kunde ta sig upp ur träldomen och de rika kunde bli ri-
kare. 

Framtiden 

Hur kan vi då försöka förstå hur framtidens vilttillgång, jaktmiljö och jakt kommer att gestalta 
sig? Matematik – kan det vara något? Vi vet ju var vi har varit i det förflutna och vi vet var vi 
står idag. Drar vi en linje genom dessa två punkter, med riktning mot framtiden på tidsaxeln 
kommer vi att se att den lutar neråt. Därmed kan vi med stor säkerhet extrapolera fram att 
det i framtiden går åt helvete, rent ut sagt. Hur dramatiskt vi vill i nutid framställa framtiden 
avgörs av vilken längd och gradering vi ger tidsaxeln i vår grafik, men slutresultatet rent ma-
tematisk blir alltid den samma, oberoende av hur vi väljer att framställa grafiken. Men det kan 
gå åt helvete på många olika sätt, inte bara till tonerna av Ödessymfonin av Beethoven. Hur 
skall vi kunna förbereda oss för det som komma skall?  

Nu är vi så lyckligt lottade att för några år sedan gav våra kära nordiska politiker, efter påstöt-
ningar från våra kära Överpolitikerna i (J)EU, oss ett mycket praktiskt verktyg för att kunna 
förutspå jaktens och vilttillgångens framtid. När de gjorde så visste de nog inte själva hur 
mycket de avslöjade, men det skall vi inte sörja över här. Det som vi skall vara ledsna över är 
det speciella verktyget vi gavs, hade de inte gett oss detta väldigt speciella verktyg, eller kri-
stallkula, hade framtiden sett något annorlunda ut> kanske?  

Ur det sätt som makten och härligheten i skrivande stund (2011) betraktar framför allt rovdju-
ren, som är det nämnda verktyget - den magiska kristallkulan - och därmed människans för-
hållande till rovdjuren, kan vi spå hur framtidens jakt i Norden kommer att utveckla sig. Det 
kan låta lite kryptiskt men ungefär så här är det: 

Rovdjuren befrämjar och accelererar tillväxten och med den politik som tillämpas idag är till-
växten det enda som egentligen räknas, all annan politisk styrning och aktivitet hör till kate-
gorin fasadmålning. Vi kan utgå ifrån att de största lobbygrupperna inom EU kommer från 
den globala industrin. Vilken industri som drar största nyttan av en stor rovdjurspopulation är 
svår för mig att avgöra så den ordning som jag nämner dem i har kanske inget med den 
verkliga ordningen att göra. 

Skogsindustrin har stor direkt nytta av rovdjuren, framför allt varg och lo. Dessa två har 
skogsindustrins största fiender på sin meny, nämligen hjortdjuren och framför allt älgarna. 
Dessa djur orsakar enligt skogsindustrin själva stora skador på skogarna och ingen vore gla-
dare än skogsindustrin om de kunde utrotas. Då skogsindustrin inte nått några betydande 
resultat trots att de till priset av stor möda och stora kostnader försöker att på att nationell 
nivå förmå länsstyrelser och lokala jägare att decimera stammarna till nära nog utrotning, 
utan stora skogsområden skadas år efter år av dessa hjortdjur behöver de nya verktyg. Varg 
och lo arbetar redan och kommer i framtiden att arbeta än mera med detta problem dygnet 
runt, året runt, hela landet runt utan någon som helst yttre administration eller kostnader för 
skogsindustrin och utan några som helst påtryckningar.  

När rovdjuren har arbetat en tid har hjortdjursbestånden minskat så mycket att skogsindu-
strin inte längre med avsikt att skydda den produktiva monokulturen behöver avsätta sär-
skilda betesområden för hjortdjuren, utan kan istället beså även dessa med nya monokul-



turer av produktiva träslag. Resultatet av rovdjurens arbete blir med tiden större vinster och 
större exporterbar virkesmassa till ingen ökad kostnad alls, tvärtom så kan man minska kost-
naderna genom att avskeda en del tidigare jaktadministratörer. Vad de här utökade monokul-
turerna innebär för andra växter, mossor, lavar, insekter, gnagare, fåglar och småvilt i allmän-
het är inte svårt att lista ut, men då den inte har någon direkt ekonomisk påverkan på tillväx-
ten kan effekten negligeras. Allt detta gagnar inte bara den nationella industrin utan hela EU 
då en ökande europeisk produktion minskar behovet av utomeuropeisk import och detta gyn-
nar inte bara EU:s handelsbalans med omvärlden, utan kanske även räddar några hektar 
regnskog varje år och därigenom underlättar Kyoto-avtalets genomförande. En fjäder i hatten 
för EU på alla vis, alltså. 

Livsmedelsindustrin och de myndigheter som är tillsatta att övervaka den, vilka tillsammans 
för övrigt är det ekologiska samhällets fiende nummer 1, kommer att ha stor nytta av rovdju-
ren. Till att börja med kommer varje älg, hjort, rådjur, tjäder, hare eller ren som inte hamnar 
på jägarens bord utan i rovdjurets gap att ersättas med industriellt producerat protein och 
vinsten från den ökade försäljningen av industriprotein att hamna i aktieägarnas fickor  - ak-
tieägarna som genom sina industrilobbyister påverkar EU. Det samma gäller allt som de små 
månskenbönderna ute i halvdöda glesbygdsbyar producerar och som säljs via den i EU:s 
ögon ”svarta” marknaden. När rovdjuren gör uppfödning av ”svarta” får, grisar, kor och hästar 
ekonomiskt och/eller känslomässigt omöjligt, kommer ytterligare affärsområden att öppnas 
för livsmedelsindustrin och viktigare än så, både industrin och de övervakande myndigheter-
na kommer att få ett mycket hårdare grepp om marknaden och konsumenterna/medborgarna 
och kan därigenom underlätta sitt eget liv. När den sista envisa gamla gubbens eller gum-
mans tacka eller ko har dödats av rovdjuren i den sista svagt befolkade glesbygdsavkroken, 
då kan livsmedelsindustrin med sina vänner myndigheterna utöva totalitär makt över konsu-
menterna, detaljhandeln, grossisterna, slakterierna och producenterna. För mig börjar detta 
likna Castros Kuba eller gamla Sovjet, läsaren kan fritt välja sin egen liknelse.  

Detta har redan förverkligats med fisket. Först avlägsnade man de mindre privata havsfiskar-
na, sedan det kustnära fisket, sedan husbehovsfiskarna som sålde en del av sin fångst svart 
och till slut gav man sig även på surströmmingen men har inte lyckats eliminera den helt – 
ännu - men arbete lär pågå för att hitta metoder för att komma igenom dess ovanliga och 
starka självförsvarsmetod. För att säkerställa att de små kust- och husbehovsfiskarna verkli-
gen håller sig på mattan har man anställt biologiska kust- och skärgårdsfiskebevakare. Den 
numera i Östersjön övernumerära sälstammens jakt har kringgärdats med så många restrikt-
ioner att jaktens verkan endast är försumbar, effektiv jakt är helt omöjlig och därigenom ser 
sälen till att allt småskaligt fiske är helt olönsam. Nu är det bara ett fåtal gigantiska atlanttrå-
lare, som på en minut fångar lika mycket fisk som den kustnära fiskaren gjorde på ett år, som 
får verka. Dessa fartyg är helt styrda från industrin och myndigheterna och de som arbetar 
ombord får inte tänka själv överhuvudtaget, utan är dygnet runt övervakade och styrda via 
satelliter och radar. Förr kom instruktionerna per kortvågsradio och långvågstelegrafi från du-
man i Moskva, idag med modernare digitala medel från Bryssel.  

Intressant nog så är EU för sportfisket och sportfiskarna, ni vet de där gängen som drar i 
skockar längs havsstränderna och älvarna, antigen på strandkanten alternativt på vattnet i 
svindyra sportfiskebåtar och piskar ytan till skum med sina linor och spön. Sportfiskarna ut-
gör inget hot mot livsmedelsindustrin då de kastar fångsten tillbaka i sjön och istället förtär 
medhavd, på ICA inköpt kost som cirkulerat genom EU-systemet på ett korrekt sätt. Då 
sportfiskaren också lägger ner stora pengar på utrustning och gärna betalar väl för komforta-



belt logi och transport så bidrar de i hög grad till tillväxten. Samma tycks gälla den kommersi-
ella jakten på jaktgodsen där skytten inte får det med kommersiellt foder och med kommersi-
ell arbetskraft producerade köttet, utan där köttet slaktas och säljs via de av livsmedelsindu-
strin och av myndigheterna godkända kanalerna så att systemet kan göra sig en hacka på 
det och myndigheterna utöva sin kontroll och därigenom kan denna form av jakt legalt öka 
tillväxten med sin lilla bit. Här kan EU utöva full ekonomisk kontroll över jägarna, det upp-
födda viltet och de som erbjuder jakt. 

Rennäringen försvåras med ökade rovdjurspopulationer och omöjliggörs i vissa områden. 
Rennäringen har länge varit en nagel i ögat på EU, eller kanske mera ett tveeggat svärd. Det 
är alltför många slaktdjur och andra med renskötsel förknippade tjänster som man inte har 
total kontroll över och som man misstänker att omsätts utanför det alltomfattande EU-
systemet. Man kan trots det inte vidta några kraftåtgärder för att få total kontroll över rensköt-
selns ”osynliga” kringeffekter, då den utförs av ett så kallat ursprungsfolk. Ursprungsfolk har 
nämligen enligt olika FN-konventioner rätt till speciellt skydd. Därför är det ytterligare en fjä-
der i hatten för EU att visa att man minsann kan sköta sina egna ursprungsfolk genom att 
låta dem leva sitt eget liv och därmed ger man sig själv rätten att utöva påtryckningar mot 
andra länder på andra sidan jordklotet att sköta sina ursprungsfolk lika föredömligt. Det är 
det samma med rovdjuren. Hur skulle man kunna be den indiske modern offra sina döttrar 
och söner i den utrotningshotade tigerns gap om man inte påtvingade sina egna medborgare 
att stå ut med de långt mindre farliga vargarna? Att den asiatiska tigern i framtiden ändå 
kommer att utrotas p.g.a. befolkningstillväxten i området bryr man sig inte om idag, då tids-
perspektivet man tillämpar inom EU inte sträcker sig längre än till nästa valperiod, d.v.s. 
högst 4 år framåt. T.o.m. i gamla Sovjet hade duman en hårsmån längre framförhållning då 
de ekonomiska planerna för tillväxt omfattade 5 års perioder. Inom den västerländska indu-
strin har man för det mesta ett mycket kortare tidsperspektiv, nämligen till nästa kvartalsrap-
port. 

När rovdjuren nu decimerar viltstammarna i glesbygden, omöjliggör jakt med hund, omöjlig-
gör traditionell boskapsskötsel och husdjurshållning, eliminerar tryggheten och trivseln i 
landsbygdslivet samtidigt som konsumtionsvarukartellen lägger ner serviceställen i samma 
takt som den gemensamma sektorn bolagiseras och finner att verksamheten i glesbygden 
inte är lönsam, så kommer man till slut att ha nött ut den vanligtvis härdige glesbyggdbons 
motståndskraft och han flyttar in till de stora städernas gigantiska arbetsläger. Nu blir han fullt 
kontrollerbar när han bor i stadslägenhet och förvärvsarbetar till 100 % inom den vita sektorn 
och tjänar enbart skattade pengar, väl inrymt inom systemet, och kan nu styras så att han 
med all sin kraft kan bidra till tillväxten. 

När man helt får bort landsbygdsbon, eller åtminstone reducerar deras numerär till så små 
siffror att de inte kan med någon betydande kraft utgöra ett motstånd, då kan man också 
börja exploatera naturen än mera till tillväxtens fromma. Stora områden kan beskogas med 
monokulturer, grustag kan fritt öppnas, golfbanor anläggas, gruvor startas, skidliftar och 
andra fritidsanläggningar byggas, vindkraftsparker anläggas, älvar dämmas upp och våtmar-
ker dräneras o.s.v. i all oändlighet, utan alltför långa handläggnings- och besvärstider.  

Klövviltsjakten kommer också tillbaka men i helt ny form. Nu anlägger man jakthägn, hundra-
tals, kanske tusentals hektar stora hägn med bytesdjur som aldrig tidigare setts på orten. 
Kronhjortar, vildsvin, dovhjortar, mufflon kommer att ströva i vilthägnen. För att inte förstöra 
den autentiska jaktfeelingen för jägaren kan man inte sätta de gula EU- plastbrickorna i öro-



nen på djuren utan de kommer att mikrochippas i stället. Om jägaren vill köpa köttet (normalt 
betalar han bara för trofén och slaktkroppen blir kvar på jaktgården för att säljas via de van-
liga etablerade livsmedelskanalerna) så drar man bara en avläsare över kadavret och djuret 
avregistreras automatiskt från EU:s viltregister i Bryssel, samtidigt som djurets identitet kom-
mer till skattemyndigheternas kännedom för momsbeskattning. Man kan också tänka sig att 
jägaren har ett chip inopererat i pannan som då kan scannas och kopplas till det skjutna dju-
rets identitet. Vad man skulle ha för nytta av detta kan jag idag inte föreställa mig, men det 
kommer, var så säkra på det. 

 Då jakthägnen, hur stora de än är, aldrig kan naturligt tillgodose djurens näringsbehov helt 
kommer stödfoderindustrin att få ett starkt lyft vilket även den bidrar till tillväxten. Att stödut-
fodring sänker näringsvärdet i köttet bryr man sig inte alls om, den är lika betydelselös som 
industriproteinets näringshalt. Sådan här jakt blir naturligtvis mycket dyr vilket starkt bidrar till 
tillväxten. Nackdelen, för det finns nackdelar med allt, är till en del att sådan här jakt inte kan 
bedrivas med hund varför den tillväxt som omsättningen med allt som jakthundarna tidigare 
bidrog med kommer att minska, men totalt blir det ett plus i alla fall.  

Men inte ens det här är riktigt entydigt. Då småviltpopulationerna nu har rasat samtidigt som 
vargarna rasar i skogarna så att ingen längre vågar släppa en hund, kommer det som en 
kompensation för den fält-, skogs- och fjällfågeljakt som nu blivit svår eller omöjlig att genom-
föra, att uppstå än mera jaktgårdar som erbjuder kommersiell jakt på uppfödd fasan, änder, 
rapphöns och möjligtvis någon idag ännu ej importerad, men framtida exotisk viltfågel som 
den Australiensiska Kuckoroon. Eftersom denna jakt bedrivs med mängder av spaniels och 
retrievers och en del stående hundar vilka i sin tur är alla mera dressyrkrävande än de tradit-
ionella glesbygdsjakthundarna, kan nya kommersiella hundträningscenter möjligtvis uppstå 
och därigenom i någon mån bidra till tillväxten. 

Man skulle också kunna tänka sig, om man tänker som en militant jaktmotståndare, att obot-
liga, av abstinensbesvär lidande jägare i framtiden skulle få stå vid slakteriers ingång och 
skjuta skallen av vanliga slaktdjur som får, kor, grisar, kycklingar och kalvar. De skulle, natur-
ligtvis mot rundhänt betalning, då få sin blodtörst tillfredsställd på detta eleganta vis och 
slaktdjuren skulle få en helt smärtfri hädanfärd, istället för att plågas ihjäl i slakteriets gas-
kammare eller elektriska stol som nu är fallet. Det här fungerar dock bara i de militanta jakt-
motståndarnas fantasivärld, tyvärr, ty vore verkligheten så enkel så hade jag ju inte behövt 
besvära mig med att skriva den här boken> vilket egentligen är en skitsak jämfört med att 
om verkligheten verkligen vore så enkel som de militanta jaktmotståndarna framställer den, 
så skulle ju inte heller EU finnas! 

Sedan skall vi absolut inte förringa rovdjurens betydelse för något som inom passagerarsjö-
farten kallas för ”crowd control”, det vill säga i grova drag; kontroll av människomassor. Inom 
passagerarsjöfarten är det viktigt att bemästra detta i nödsituationer för att evakuering eller 
andra nödåtgärder skall kunna genomföras snabbt, lugnt och tryggt. I land används den av 
poliser och andra myndigheter vid demonstrationer och upplopp. Men den används också av 
politikerna och myndigheterna för att implementera nya, obehagliga regler, lagar och förord-
ningar vars syften kan vara helt obegripliga för den okunniga, själviska och frihetstörstande 
massan. Eftersom rovdjuren väcker så starka känslor hos den stora massan har man här en 
unik möjlighet att visa de nordiska och europeiska styrande organens konsekventa styrka 
och beslutsamma färdighet inom ”crowd control”. Detta har en långsamt habituerande och 
fördummande effekt på folkmassan, och man kan säga att den dresseras till en framtida lyd-



nad, precis som i forna Sovjet, Kina och Nord Korea. 

Det kan vara att jag umgås i fel kretsar men jag har faktiskt aldrig i hela mitt liv personligen 
träffat mera än en (1) enda människa som varit EU- eller rovdjurspositiv. En enda människa 
alltså! De andra som jag har sett och hört uttala sig positivt om dessa två fenomen har alltid 
suttit på TV-soffan eller pratat i radio eller intervjuats i någon tidning. Någonstans tycks det 
finnas ett glapp i demokratin, eller så har jag missat något viktigt i demokratins innebörd. Om 
det är så att vi väljer representanter för folket och folkets vilja så borde vi varken vara med i 
EU eller ha så många rovdjur att de ställer till med betydande skada och obehag av alla slag, 
jag jämställer här själva EU med de rovdjur de förespråkar och påtvingar folk. För att få reda 
på vad folk vill ha måste de folkvalda lära sig att lyssna. För att citera managementkonsulten 
Peter Drucker: Det finns få saker som skrämmer människor så mycket som att verkligen 

lyssna. För att verkligen lyssna måste man vara villig att sätta sin egen världsbild åt sidan en 

stund och lyssna på någon annan. Man måste sätta åt sidan den världsbild där man har sin 

trygghet och sitt självförtroende och ge sig ut i det okända. Det är genom att lyssna som vi 

får veta. 

Skulle våra folkvalda vara allestädes närvarande som den Gud de försöker efterlikna alltid är, 
så skulle de nu och då ha suttit som en fluga på stugväggarna och lyssnat på folkets vilja när 
mikrofonerna är avstängda, kamerorna inte går och okända öron inte är närvarande. För så 
stark är skammen och rädslan bland folk för att offentligt vädra sina innersta tankar och fram-
stå som politiskt inkorrekta, att det är likställt med ren utpressning. Den här skammen har 
inte skapats av något mindre än den berömda Lucifer-effekten som beskrivs av socialpsyko-
logen Phillip Zimbardo, som massmedia kollektivt utövar i symbios med politikerna, både nat-
ionellt och internationellt. Effekten underblåses ständigt av lobbyister från olika militanta jakt-
motståndare-, eko-terrorist- och expertgrupper som är ekonomiskt beroende av en stark, 
kontinuerlig och långvarig Lucifer-effekt för dels sitt uppehälle, och dels för att tillfredsställa 
sitt kontrollbehov.  

Som de flockdjur vi är strävar många av oss ständigt uppåt i flockens hierarki medan en 
mindre del av befolkningen är helt nöjd med sin roll i utkanten av hierarkin. De betydelsefulla 
ledande platserna där man kan kontrollera de flesta flockmedlemmar är dock relativt få i mot-
sats till de kandiderande ledarfigurernas antal. De kan då, för att få upplopp för sin frustration 
över att inte kunna från toppen kontrollera något av betydelse för någon enda flockmedlem, 
istället koncentrera sig på småsaker i mindre samhällsgrupper. De grupper de har lättast att 
försöka påverka med hjälp av maktfullkomligheten själv är sådana som inte är helt politiskt 
korrekta. Jakt, motorsport, skytte, boxning, kärnkraftverk, fiske, valfångst, kemisk industri, 
global finans o.s.v., o.s.v. kan bli föremål för deras kontrollbehov. Den gode läsaren bör veta 
att vi som flockdjur har ett medfött behov av att härska. Nu skall det mycket till redan innan 
ett flockdjur som hunden blir flockledare för en hundflock och för en människa är vägen ännu 
krokigare, då människan med sin intelligens och sin fantasi är oerhört knepig och mångfacet-
terad i jämförelse med hunden. Men principen är den samma för alla flockdjur.  

För många år sedan höll en professor i psykologi ett föredrag i Sveriges Radio om syftet med 
barnens lekar. Han sade att redan unga pojkar, 3 – 4 – 5 år gamla, använder en stor del av 
leken för att träna för ett framtida ledarskap. För pojkar handlar leken enbart om att försöka 
få makt och kontroll över lekkamraterna, medan flickorna hade lite mera bredd på syftet med 
sina lekar. Det här stämmer väl med vad jag minns från min barndom. Ofta när vi ungar i byn 
samlades för lek om sommarmorgnarna så började dagordningen med att bestämma vem 



som skulle vara ”Kung” för dagen. Det här skulle vara ett ”demokratiskt” val men det var i 
verkligheten så att valet enbart stod mellan två eller tre pojkar, resten av oss fick sällan vara 
”Kung”. Bara i undantagsfall fick även andra vara Kung. Det kan ha något att göra med den 
fostran vi fick från våra respektive föräldrar, att man alltid skall dela med sig ”rättvist”. Så 
”rättvisa” ingick i vårt lek-ledarskap, precis som det som idag kallas ”fair-play” och att ”vara 
sportslig”. Men vissa barn var trots det mycket mera ledare än andra och ansåg därför att de 
förtjänade mest av ”rättvisan”, precis som i den vuxna världen. Någon som aldrig fick vara 
ledare syntes sällan ute i byn och någon som med allt våld ville vara ledare men aldrig fick 
det var också den som bråkade mest och ställde till med allehanda fanstyg för sig själv och 
oss andra. 

Den här professorn med sina mycket intressanta kunskaper fick sedan inte uttala sig i SR 
flera gånger (det är många som får uttala sig i SR – en gång). Han var ju inte politiskt korrekt 
med sin forskning som motsade allt vad den goda socialismen hade inpräntat i folket under 
årtionden. Verkligheten är dock sådan att vi ännu, trots att vi lämnade savannen för många 
hundratusen år sedan, måste följa våra geners budskap oberoende av om vi vill det eller 
inte. Där det ärftliga kontrollbehovet är stort men den praktiska förmågan till ledarskap är li-
ten, skapas stress hos individen. De här personerna söker sig ofta till olika mindre organisat-
ioner eller föreningar som MC Bambinos, konstföreningen Goya´s Vänner eller Fårhagens 
jaktvårdsförening och försöker där komma i någon form av ledarposition. Ibland lyckas de 
och kan under förvånansvärt lång tid förpesta miljön för övriga medlemmar. Så stor är vår 
medfödda respekt för ledare att det skall mycket till innan vi kastar ut en dålig sådan. De per-
soner med kontrollbehov som överhuvudtaget inte platsar i någon organisation som sköter 
sin ”medlemshygien” hittar vi bl.a. hos några mot huliganism inriktade ”supporterklubbar” för 
fotbollslag eller t.ex. som klottrare ute på stan. Men de använder också djuren som verktyg 
för sitt kontrollbehov, vilket åtskilliga pälsfarmare och köttuppfödare fått erfara.  

Det sista och bästa verktyget de fick för kontroll av befolkningsgrupper kom med vargen. Att 
krama vargar där andra vill utrota den och för en gångs skull ha lagen på sin sida, måste 
vara julafton för varje makttörstande, men för övrigt såsom ledare misslyckad individ. Vi har 
nu en helt unik situation där minoriteter kontrollerar majoriteter genom en viss art av rovdjur. 
De skattepengar som dagligen rinner ut ur de nordiska staternas kassor för att upprätthålla 
arten, som absolut inte är utrotningshotad någonstans på jorden och, skulle den inte vara 
kontroversiell på sitt eget speciella lilla vis ingen skulle vilja ha, är häpnadsväckande. Aldrig 
har så få satt sprätt på så stora belopp skattepengar på något som ingen behöver och ytterst 
få vill ha på sin bakgård, men som orsakar så mycket ångest, oro och mentalt och ekono-
miskt lidande hos så många! Om inte de som lagstiftade om detta och gjorde hela cirkusen 
möjlig uppfyller de högsta kraven på galenskap som psykiatrin ställer> vem gör det då? 

Fotnot: Efter att jag skrev det ovanstående läste jag i den engelska dagstidningen Daily Mail, 
tisdagen den 8 februari, 2011, följande artikel skriven av deras Moskva korrespondent Will 
Stewart. Jag översätter: 

Citat:                                           Belägrad av vargar 

Med vintertemperaturer sällan överstigande -40C är livet i Verkhoyansk en kamp när den är 

som bäst. Men nu får innevånarna i den här isolerade Sibiriska byn - dit Tsarerna skickade 

sina fiender i exil – möta ett ännu kyligare hot; en flock med 400 hungrande vargar. Rovdju-

ren sägs ha belägrat de 1400 innevånarna vilka beskriver sin obehagliga situation som en ” 

djurens apokalyps”. Redan har vargarna dödat mera än 30 av bybornas hästar och myndig-



heterna har beordrat dygnet runt patruller för att dämpa rädslan.  

En Sibirisk reporter rapporterade i går att innevånarna har upplysts om att deras liv står på 

spel. ”I Verkhoyansk regionen har alla som kan hålla ett gevär mobiliserats” tillade han. En 

officiell källa sade: ”Vi har samlat 24 jaktlag för att patrullera området med snöskotrar och vi 

har också satt ut fällor. Att använda gift är förbjudet men vi kommer att skjuta rovdjuren från 

helikopter när vi får längre dagsljus framöver”.  

Händelserna i Verkhoyansk, vilka har förvånat vargexperterna, kan bero på en minskning av 

vargarnas naturliga föda vilket har tvingat dem att samlas i mycket större flockar. Normalt rör 

de sig i flockar om högst 12 individer. Det hävdas att belägringen har pågått mera än 3 veck-

or. ”Vargarna är djärva hela tiden och tar våra hästar, något som var otänkbart för några år 

sedan. Myndigheterna är inte medvetna om riskerna för oss”, klagade en jordbrukare. Dr. 

Valerius Geist, en expert på vilda djurs beteende, sade: ” Det är ovanligt att vargar samlas i 

så stora flockar eller att de jagar stora djur som hästar. Men när populationen av vargarnas 

normala byte hararna (tidningen skriver egentligen ”kaninerna” men jag undrar om det inte blivit ett 

missförstånd i översättningen från ryska till engelska?) har gått ner på grund av födobrist så har 

vargarna varit tvungna att ändra på sina vanor. Vargarna brukar vara noga med att välja by-

tet så att den mest näringsrika och ofarliga näringskällan tas först – och i det här aktuella fal-

let är det hästen. De kommer att ge sig på för dem farliga byten när det är slut på de ofar-

liga.” 

Stepan Rozhin, en lokal myndighetsperson, hävdade att brist på pengar förhindrade provins-

regeringen i den diamantrika Yakutia regionen från att mobilisera tillräcklig många patruller. 

”Vi har inte fått nog med pengar för att kunna betala alla jägare”, sade han, och tillade att an-

talet vargar nog var närmare 300 än 400. Han tillstod dock att det här var den mest allvarliga 

vargattacken på 20 år och skyllde också problemen på bristen på harar som predatorerna 

kan jaga. ”De jagar inte getter eller får, eller människor”, insisterade han, ” men vi har när-

mare 7000 hästar och 5000 hjortar på våra betesmarker.” 

Det finns de som påstår att hotet mot byn överdrivs av jägare som vill få rätt till att skjuta var-

gar vars päls kan inbringa så mycket som UK£200 (ca 2500 SEK). ”Sådana krav är vanliga 

från jägare för att de skall få lite extra inkomster från kampen mot vargarna”, sade Vladimir 

Bologov, en zoolog med skydd av vargen som specialitet. Slut citat. 

Vad var det nu som de sade för många Herrans år sedan, de där kanadensiska och ryska 
ursprungsfolken, om Sveriges planer på att återinföra vargen? Det har vi ju glömt, ursprungs-
folk är bra att ha i propagandasyfte men deras erfarenheter om naturens naturliga gång tycks 
inte passa in när den vite mannen skall göra sig politiskt korrekt!   

Men i alla fall; även här har vi, rent allmänt, ett vittnesmål om det vanliga mönstret där små 
intressegrupper försöker kontrollera andra, mycket större befolkningsgrupper och myndighet-
erna står mitt emellan och fånar sig. När det sedan gäller det absoluta värdet av själva arti-
keln kommer vi in på intressanta saker. Jag hyser inga tvivel om att korrespondenten Will 
Stewart är en genomärlig person som alltid gör sitt bästa efter förmåga och resurser. Resur-
serna har han ingen kontroll över, utan de kontrolleras av tidningsredaktionen som bestäm-
mer hur mycket han får resa och hur många spaltmillimeter han kan få för varje artikel. Ste-
wart måste alltså göra ett urval redan i det skedet då han samlar in information och skickar 
till redaktionen. I och med att han gör ett urval kommer han att utelämna en del information. 
Som en seriös journalist vill han då bara skicka den mest relevanta och mångsidigaste in-
formationen som han med sina kunskaper förmår att sålla fram, men vad har han för kun-



skaper och erfarenheter om livet i en sibirisk vildmarksby och vad vet han om hur vargfors-
kare arbetar, tänker och fungerar i allmänhet? För att kunna bedöma relevansen i den in-
formation som han vidarebefordrar borde vi ju också få se den information som han har valt 
bort.  

Den informationen som trots allt kommer fram till redaktionen kan och kommer att ytterligare 
beskäras där och nu kommer redaktionschefens kunskaper och personliga preferenser att 
påverka den slutliga artikelns utformning. Jag fick vid översättningen en stark känsla av att 
artikeln blivit beskuren även på redaktionen då den var lite för mycket komprimerad för att 
svara mot åtminstone minimalt ställda krav på språkkvalitet, men det kan ju vara att normalt 
tidningsspråk är sådant. Det kan alltså vara två noviser i ämnet, journalisten och redaktions-
chefen, som gjort urval, men även några i ämnet verkligen sakkunniga, d.v.s. vargforskarna 
och lokalbefolkningen. De sakkunniga har till journalisten lämnat ett urval av information som 
de vid tillfället och i den sinnesstämning de befann sig i vid tillfället, ansåg passade bäst och 
som bäst skulle gagna deras egen sak. Ur denna redan delvis censurerade information sål-
lade sedan tidningens noviser slutligen ut det som de ansåg att slutkonsumenten, tidningslä-
saren (eller den beslutande politikern), hade bäst behov eller nöje av. Hade de sakkunniga 
på förhand kunnat lista ut vilket urval journalisterna kommer att göra så skulle de med stor 
säkerhet ha framställt sina respektive åsikter och den information de var beredda att ge på 
ett annat sätt som möjligtvis gynnat dem bättre. Slutkontentan blir att om läsaren (eller den 
beslutande politikern) verkligen vill veta vad som pågår i Verkhoyansk, Malung, Peräjoki eller 
Tripoli så måste han själv åka dit och bo där ett tag, förutsättningslöst och med alla sinnen 
öppna. Situationen kan alltså vara mycket värre än - eller inte alls så illa – som rapporteras.  

Jag hamnade själv att kolla upp en sådan konstig rapport i början eller mitten av 1980-talet. 
”Hufvudstadsbladet”, finlandssvenskarnas mest ansedda tidning, rapporterade om Helsing-
fors universitets sälforskning som visade att det inte längre fanns någon säl på Åland. Jag 
läste detta med stor förvåning och bestämde mig för att själv kontrollera uppgifterna. Jag fick 
en bekant och en kamera med mig som vittne, vi hoppade i båten och körde ut till några 
kända sälkobbar, Malen och Märkallarna, lite nordväst från Finbo på norra Åland. Det låg 
tjockt med säl på kobbarna som gick i vattnet när vi kom nära, och när vi stannat för att foto-
grafera och pilka torsk så tog det inte länge innan vi kunde räkna till 14 nyfikna sälskallar pre-
cis runt båten. Något senare åkte jag i den östra åländska skärgården och utan att speciellt 
spana efter säl såg jag flera stycken runt farleden. Jag fick slutligen tag på en gammal, pens-
ionerad lots som en gång i tiden även jagat mycket säl och han visste varför sälen var rap-
porterad utdöd av forskarna. De hade tagit kontakt med honom när de kom till Åland och ve-
lat prata om sälen, men inte följt hans råd när de sedan sökte efter den. I stället åkte de till 
platser där sälen inte vistades den årstiden. Följaktligen hittade de ingen säl, åkte hem till 
Helsingfors och skrev rapport om sakernas bedrövliga tillstånd. I Helsingfors finns ju även 
Finlands riksdag och vilka beslut, om några, som fattades baserat på den rapporten känner 
jag inte till. Fattar man beslut på obekräftade uppgifter kallas det för att segla för lösa boliner, 
eller mera allmänt; vind för våg. Om media vill styra politikerna som i sin tur styr båten så 
måste de också lära sig att segla kontrollerat, annars står vi snart hårt på hälleberget i en 
läckande båt och förundrar oss över varför vi blir våta om fötterna. 

I min framtid 

I min egen framtid, där sunt förnuft får råda och där jordens befolkning med den tidigare be-
skrivna formeln F<D=R har reducerats till säg en sjättedel av dagens, dyrkas matnyttigt vilt 



såsom sjöfågeln dyrkades på Åland för 50 år sedan. Vargen finns naturligtvis inte i Norden 
utan får klara sig med det som finns på den ryska taigan och nordamerikanska prärien, om 
det numera fåtaliga ursprungsfolket där vill ha den. Hur övriga detaljer skall se ut är det 
egentligen för tidigt att diskutera innan det stora beslutet om stoppad och retarderad tillväxt 
har tagits, men lite detaljer har jag funderat på, de som är för mig de mest intressanta.  

Eftersom nu bara en sjättedel av den mänskliga konsumtionen återstår och ingen ökning 
längre är i sikte, kan man börja omforma skogarna och jordbruksmarkerna för att de skall 
vara maximalt trivsamma för viltet. Vi skall komma ihåg att den mänskliga stressen är nu på 
en helt annan, lägre och hälsosammare nivå och att vi tänker i nya banor som idag är otänk-
bara att tänka (skulle vi idag tänka som vi kommer att tänka i min framtid så blir vi inlåsta och 
påtvingas vård). Vi försöker optimera miljön i Norden för i första hand viltproduktion så att 
den möjligaste mån kan mätta den nordiska befolkningens proteinbehov - befolkningen som 
enligt en hastig huvudräkning torde vara ca 3 millioner nu. Den konsumtion som den uthål-
liga vilda köttproduktionen inte förmår att fylla kommer lokalt från tamdjur som i möjligaste 
mån får beta fritt i markerna för att höja näringsvärdet i köttet. Ett rådjur lär enligt vetenskap-
en käka upp till 200 olika arter av vegetabilier i vilt tillstånd, något att tänka på när man sätter 
tänderna i dagens biffar som uppfötts med enbart timotej, kraftfoder och havre på biffdjurens 
matsedel.  

Husbehovsfisket och det kustnära fisket uppmuntras och industrifisket bannlyses. Sälen, 
som idag omöjliggör kustnära fiske, får samma status som före 1970 talet, d.v.s. den får skju-
tas när helst den påträffas. Det här gallrar snabbt ut de modiga individerna och kvar blir för-
siktiga, skygga sälar som håller sig långt borta från människans fiskeområden och redskap, 
precis som före 1970-talet. Då fanns ingen säl inomskärs utan de låg ute på stenar och kob-
bar till havs där de inte kunde komma i konflikt med människan. Den säl som skjuts tas na-
turligtvis tillvara helt och hållet, det finns mycket bra råvaror för olika ändamål på en säl. EU, 
som ju inte heller finns i min framtid, lägger inga hinder i vägen för en vettig hantering av säl-
produkter eller något annat för den delen. 

Rennäringen ges naturligtvis fria händer som proteinproducent, renköttet är redan idag, näst 
efter viltet, det näringsrikaste köttet vi kan få tag på. Eftersom antalet konsumenter nu är 
nere på en sjättedel av dagens nivå så är även efterfrågan på renkött mycket mindre och 
renskötarna kan sköta sig själv utan statlig inblandning då överstora hjordar med tanke på 
betestillgången inte längre är ekonomiska för renskötarna. 

Viltet och tamdjuren konsumeras i min framtid lokalt, transporter blir nästan överflödiga och 
inga räkor eller torskar skickas till Kina för att skalas/fileas, och inga slaktdjur åker land och 
rike runt som osaliga andar innan de slaktas. Slakten sker på gården där de fötts upp, vad 
man sen gör med slaktkropparna kan diskuteras men helst styckas de på gården och säljs 
därifrån i en gårdsbutik. De djur som avlivas på gården under lugna och värdiga former ger 
ett ostressat kött som i frånvaro av EU:s regelverk kan hängas så att den verkligen blir mör 
och god, ätbar helt enkelt, en lyx som är få förunnat idag.   

Jakten kommer med andra ord att åter bli en viktig del av folkhushållningen och den kommer 
inte bara att ge kött av många olika slag, utan även åter bli en skön avkoppling av betydande 
omfattning när man inte längre behöver med hjärtat i halsgropen släppa hunden i skogen och 
fylld av ångest vänta på dess dödsskri i vargens käftar. Man behöver heller inte stänga in 
hunden i hundgård för att vara säker på att man har mera än några avgnagda, vitnande ben-
knotor kvar av den efter en halvtimme, utan kan låta den njuta av dressyrens välsignelser 



genom att ge den förtroendet och friheten att vistas på gården utan beväpnad följeslagare.   

Ungefär så ser min framtid ut, synd att jag inte får vara med om den och troligen ingen annan 
heller. Människan är ju ett konstigt djur som lider svårt av sin ostyrbara intelligens som för 
henne spikrakt in i en självförintelse av tidigare oskådat slag. Så det är här som skon kläm-
mer, som han sade - han som fick foten i rävsaxen. Vi har så stark tro på matematiken att vi 
har med dess hjälp framgångsrikt skickat farkoster ända till planeten Mars och kan beskriva 
universum 13 miljarder år tillbaka. Detta är en positiv upplevelse och väcker stolthet hos 
mänskligheten. Det verkar dock vara så att när matematiken visar oss obehagliga scenarier 
eller ställer oss inför riktigt svåra beslut så vill vi förtränga dess budskap och pekar gärna på 
möjliga fel i de i formeln inmatade värden eller så ifrågasätter vi hela formelns riktighet. Hi-
storiskt har många krig och stora fältslag förlorats när man inte accepterat verkligheten utan 
hela arméer har trampat på i storstövlarna tills de suttit ohjälpligt fast i gyttjan upp till midjan, 
som en myra i trädets kåda. Nog om det. 

När smöret tystnarL 

Skulle någon vilja skriva en skräckfylld köksthriller som handlar om hemskheter utförda med 
köttyxor, filéknivar och stekpannor, hemskheterna kan bestå likaväl av mord på källarmäs-
taren såväl som själva matens beskaffenhet, så bjuder jag härmed på bokens titel. Själv kan 
jag visserligen laga rätt ätbar mat men jag kan aldrig med säkerhet få till en riktig smakmäss-
ig finess i mina rätter, något som annars kännetecknar verkliga kockar. För mig bestämmer 
slumpen slutresultatet lite för ofta för att jag skall våga kalla mig för kock. Kanske har det nå-
got med ”maskinistsyndromet” att göra, att kunna lite av allt, men ingenting ordentligt. Man är 
mera Chief än Chef, så att säga. 

Hur som helst med den saken, Maud och jag var nyligen på minisemester till det mörkaste 
Småland och hälsade på Åsa-Nisses och Klabbarparns ättlingar. Då vår värdinna förplägade 
oss å det hjärtligaste ville jag dagen innan avresan tacka för omsorgen genom att bjuda på 
en åländsk fisksoppa till middag. Nu är det väldigt svårt att få tag på åländsk fisk mitt inne i 
Småland så jag ändrade receptet till en Kajsa Varg variant, d.v.s. ”man tager hvad man ha-
ver”, och det skulle bli en touch av Marseille över den. Den närmaste stormarknadens fisk-
disk exponerade några trötta torskfiléer och någon mystisk, röd Atlant-fisk som jag inte sett 
efter att jag jobbade på kylfartyg för många år sedan och som tappat vätsketrycket i ögonen 
långt innan den nådde kyldisken. Färsk fisk enligt min definition fanns med andra ord inte. Så 
jag plockade i all hast ihop en samling andra sea-food produkter, både från frys och konserv-
diskarna och åkte tillbaka till det småländska köket. 

Väl där började jag undersöka vad jag egentligen hade funnit. Det stod snart klart att soppan 
skulle bli mycket internationell och med stor resvana. Där fanns frusna ryggbitar av torsk från 
norra Atlanten. Det är vanligt att norrmännen skeppar fisken någon annanstans för filering så 
jag förmodar att den hade gjort en sväng till Kina eller Chile innan den kom tillbaka till rätt 
halva av klotet. Där fanns en i sammanhanget väldigt lokal produkt, odlad lax från Norge. Där 
fanns blåmusslor från Irland och man kan anta, då de inte var skalade, att de hade hållit sig 
inom Europa på sin resa till Sverige. Där fanns kräftstjärtar och vi vet att de brukar komma 
från Kina. Där fanns handskalade ishavsräkor och då handskalning är dyrt kan man förmoda 
att de från de Grönländska eller Norska fångstfartygen blivit skickade till Nordafrika, Kina el-
ler åtminstone södra Italien för skalning. Som lite kuriosa ingrediens för soppan hade jag 
också hittat frysta filéer av gös från Kazakstan. Detta land är ju inte livsmedelsindustriellt den 
mest välutvecklade och det var både med en aning förvåning som med stor tillfredsställelse 



som jag kunde konstatera att just deras produkt höll den högsta kvaliteten av allt jag hade 
inhandlat! Ingen EU hade varit där med sina regler och förordningar för att tvinga producen-
terna in i den globala livsmedelskartellen utan tydligen ville Kazakstanierna bara en enda sak 
med sin gös – att kunna vara stolta över den! Hur den hamnat i en småländsk frysdisk är en 
gåta för mig. Jag förmodar att de flesta grönsaker jag använde i soppan var svenska men jag 
hade med lätthet kunnat inkludera bland annat spanska tomater och sparris från Peru eller 
México om jag velat. 

Alla dessa sjötransporter av livsmedel till och från olika fjärran länder för bearbetning kostar 
bränsle som är en restprodukt från råoljeraffinering. Om vi tar ett större kylfartyg som lastar 
säg 12000 ton av råvara (torsk, räkor, etc.) och skickar den till Kina så tar resan kanske 30 
dygn från Holland eller Danmark, jag minns inte riktigt på dagen när. Det här fartyget bränner 
kanske 50 - 70 ton tung brännolja, ”tjockolja”, per dygn. En rundresa på ca 60 dygn, de bear-
betade produkterna skall ju tillbaka också, kräver att fartyget bränner ca 3000 – 5000 ton 
olja. Denna olja innehåller bland mycket annat giftigt, ca 2,5 – 5 % svavel. Så enbart svavel-
utsläppen under rundresan blir runt 100 – 200 ton. Börjar inte torsken smaka lite fränt nu? 
Sedan tillkommer alla olika nitrösa gaser, vanadium, kadmium och säkert ytterligare 100 eller 
1000 giftiga föreningar i avgaserna som bildas vid förbränning av tjockolja i en fartygsdiesel-
motor. Nu har jag inte ens nämnt landtransporterna och alla i omlastning involverade truckar 
och lastbilar, stuvare som skall ta sig till och från jobbet, mm. mm. samt energiförbrukningen 
för att bibehålla den obrutna kylkedjan.   

Det är i alla fall helt klart för den tänkande människan Homo Sapiens, till vilka jag hoppas att 
de flesta jägare tillhör, att sådan här hushållning inte är hållbar, inte idag, inte i framtiden. 
Den är inte ens nödvändig på något vis. Vi måste börja respektera våra egna naturresurser 
och de möjligheter vår egen natur ger till en mera hållbar hushållning. Det går inte längre att 
se naturen som en vinstmaskin för börsen, utan vinsten måste tas ut i en annan form av ka-
pital än pengar. Om vi som ett exempel, bland tusen andra möjliga, åter kan låta regnvattnet 
och växtlighetens vattenlösliga humusämnen stanna kvar i skogarna, istället för att dränera 
ut dem i (och övergöda) Bottenhavet och Östersjön genom skogsdikningar, uppdämningar 
o.d. så kan vi återfå en hel del naturligt och delikat protein både i havet och skogarna. Vi 
måste producera mera mat lokalt och vi måste börja respektera den lokala maten i en högre 
grad än vad som görs idag. Det går inte längre att rakt av sälja skogen till industrin och sko-
gens vilt åt turister för dyra pengar, eller mata vargar och lodjur med den så att lokalbefolk-
ningen helt går miste om de lokala naturresurserna. Det här är ett oundvikligt framtida beslut 
som borde tas redan idag, men innan den tas kommer många tänder att gnissla som gamla 
ladugårdsdörrar och många talarstolar att kramas sönder av svettiga politikerhänder.   

Under tiden, medan vi jägare njuter av denna stand-up komik som våra politiker kommer att 
bjuda på innan beslutet har svettats fram i en vulkan av ångest och vånda, kan vi lära oss att 
åter bli finsmakare av den gamla, kompromisslösa stammen. Den kompromisslösa finsmaka-
ren förekom innan matproduktionen hade industrialiserats. Det var ju inte så att finsmakaren 
hittades i varje fattigstuga och koja, nej det var en överklassport för de förmögna. Det som 
jag ser som så positivt med det gamla finsmakeriet är att man verkligen hade respekt för 
varje del av bytesdjuret och gav sig tid att ta vara på allt som var ätbart på viltet och utnyttja 
det så att det blev en delikatess av varje liten munsbit. 

Det är ju tyvärr så att det idag finns ytterst få äkta finsmakare. När man läser gamla böcker, 
t.ex. Jean Anthelme Brillat-Savarin, en 1700-tals gastronom, så får man intrycket att smaken 



på maten skulle överskugga allt annat i en måltid. Ingen möda och inga råvaror fick åsidosät-
tas för att få fram den mest möjliga sublima smaken och Savarin och hans likasinnade kunde 
verkligen utveckla den här konsten. Om fasanen skrev han sålunda:  

Fasanen är en gåta vars lösning endast är känd för de invigda, ty blott de förstå att njuta den 

i hela dess härlighet. För varje ämne finns en punkt, då den står på höjden av ätbarhet. 

Några uppnå denna punkt före sin fullständiga utveckling såsom kapris, sparris, åkerhöns 

och duvor a´la cuiller. Andra hinna dit just i det ögonblick, då de kommit till för deras tillvaro 

bestämda högsta fullkomligheten, såsom meloner, de flesta frukter, fåret, oxen, rådjuret och 

de röda rapphönsen. Andra slutligen bli ätbarast vid den tid, då deras upplösning börjar, 

såsom mispelbären, morkullan och framför allt fasanen. Om denna sistnämnda fågel ätes 

under de tre första dagarne efter sin död, har den ingenting utmärkande vid sig. Den är var-

ken så delikat som en poularde eller parfymerad som en vaktel. Men om den tages i det rätta 

ögonblicket, är köttet mört, sublimt och av hög smak, som då samtidigt påminner om både 

höns och vilt. Denna åtråvärda tidpunkt inträder, så snart fasanens kött börjar förvandlas. Då 

utvecklar sig dess arom och förbinder sig med en olja, som för sin utbildning behövt en kort 

tids jäsning, ungefär som kaffets olja, som man först får fram genom rostning. För den pro-

fana ger sig detta ögonblick tillkänna genom en svag lukt och en förändrad färg på fågelns 

buk. Men de inspirerade ana stunden tack vare ett slags instinkt... 

Sedan beskriver han utförligt hur man fyller fasanen med en färs gjord på morkullor, tryffel 
och lite annat smått och gott, hur den tillagas och hur den serveras. Lika utförligt beskriver 
han en middag där denna rätt serveras, och nu kommer något som sällan sker idag:  

En fylld fasan tillagades inför mina ögonL och frambars till bordet av major domus Louis, 

som förde sig gravetiskt. Den undersöktes med lika stor omsorg som en hatt från fru 

Herbault, man smakade på den med spänd uppmärksamhet, och under detta lärda arbete 

glänste damernas ögon som stjärnor, deras läppar blänkte som koraller och anletena tydde 

på extas. 

Det här sista tyder på en hängivelse till utsökt mat som vi i mångt och mycket saknar eller 
helt och hållet glömt idag. För att en god kock skall kunna servera det absolut bästa han eller 
hon kan åstadkomma så måste han ha matgästerna med sig till hundra procent. Matgäster-
na, om de består av inbjudna gäster eller kärnfamiljen spelar ingen roll, måste ha kommit till 
middagen därför att de vill bli bjudna på och njuta av det allra bästa som går att uppnå för 
dagen, och de måste vara beredda på att lägga allt annat åt sidan när stunden är inne. Det 
är många anrättningar som inte tål en enda minuts fördröjning innan de börjar tappa den 
sublima smak som kocken kämpat med i timmar, kanske dagar, för att få fram. Om då gäs-
terna visar sin nonchalans genom att inte sitta vid bordet och genast vara beredda på att 
koncentrera sig på och angripa rätten vid den rätta tidpunkten, så kommer de att gå miste 
om dels den yttersta smakupplevelsen de hade kunnat få, och värre än så; de förlorar kock-
ens förtroende. Äkta finsmakare är lika uppmärksamma på kocken som en väldresserad och 
tillgiven hund är på sin husse, och för äkta finsmakare är kocken alltid centralfiguren i säll-
skapet, även om han befinner sig i ett annat rum den mesta tiden av kvällen. Den som inte 
förstår detta bör inte kalla sig för finsmakare, möjligen frossare. 

Idag har vi sådana oerhörda mängder av industriproducerad mat omkring oss att vi inte är i 
stånd uppfatta allt. Vi ser inte längre chipsen för alla ostbågar eller korven för alla hambur-
gare, så att säga. Respekten för viltet som mat har därför också minskat och många kastar 
slentrianmässig ner de bästa bitarna i grytan och resten får gå i soporna. Stressen i varda-



gen är en stor bov, vi upplever att vi inte har tid att pyssla med maten längre. Jag har sett 
utvecklingen till sjöss under mera än 4 årtionden. På 1970 – talet var det ännu stor ordning 
och reda ombord på båtarna. Det fanns tillräckligt med folk ombord för att det nödvändiga 
arbetet skulle kunna utföras utan stress eller ständig övertid. På fartyg med långa sjöresor 
och korta hamntider, t.ex. 30 dygn till sjöss följt av 24 timmar i hamn och sedan ytterligare 30 
dygn till sjöss o.s.v., var måltiderna dagens höjdpunkter. Hierarkin ombord var utpräglat strikt, 
liksom de dagliga högtidliga måltidsritualerna. Kökspersonalen visste hur viktig god mat var 
under långa sjöresor och gjorde alltid sitt yttersta för att få vardagen till en fest. På ett av 
dessa långresefartyg räknade jag till 59 olika läckerheter en julafton, det torde berätta något 
om kockarnas ambitioner och kunnande.  Bättre än så har jag aldrig ätit i mitt liv, inte ens på 
passagerarfärjor eller kryssningsfartyg. 

Sedan kom rationaliseringarna och stressen till sjöss. Under andra världskriget sänktes ju 
större delen av världshandelsflottan. När tillväxten kom igång med freden skrek lastägarna 
efter transportmedel och de redare som fortfarande hade något kvar att segla med var 
kungar på haven. Goda fartyg och dugliga sjömän var guld värda för redarna och de kunde 
ta hur mycket betalt som helst för frakterna. Men så till slut byggde de flera fartyg än vad 
marknaden kunde befrakta och fick börja dumpa fraktraterna för att få körningar, så att säga. 
I början på 1980 talet hade lastägarna fått strupgrepp på redarna och seriösa rationalisering-
ar påbörjades och med den kom stressen. Idag skenar sjömännen handlöst in i mässarna 
när och om de har tid, och slafsar på några minuter i sig vad som råkar stå på bordet, bero-
ende av tid på dygnet. När de vänt ryggen åt mässen för att återgå till jobbet har de redan 
glömt vad de ätit.  

Samma utveckling har skett i land, den behöver jag inte beskriva närmare för den redan i 
ämnet väl insatte läsaren. Det är naturligtvis svårt för en sålunda uppvarvad människa att 
verkligen slappna av på det sätt som det behövs för att kunna göra en sann delikatess av 
den skjutna fasanen, morkullan eller ripan. Några snabba snitt med kniven får ersätta det tå-
lamodskrävande påtandet som krävs när man gör mat för finsmakare, ett par bröstbitar kas-
tas att simma i baconfett eller i värsta fall Bregott i en överhettad panna och resten av fågeln 
blir till biogas för stadsbussen i något jäsningskar på kommunens soptipp.  

Viltet förtjänar idag och i framtiden definitivt ett bättre öde än som energikälla för en förlust-
bringande persontransportverksamhet eller som rovdjursföda. När vi i framtiden åter igen 
börjar slå ihjäl varandra på grund av bristande naturresurser och förnödenheterna inte längre 
svämmar över på butikshyllorna, så kommer vi inte att räkna våra näringskällor i ren vikt eller 
volym utan i näringsvärde, enklare och brutalare uttryckt som ”överlevnad per enhet råvara”. 
Vi har inte längre tillräckligt med jordbruksareal för att industriellt kunna massuppföda smak- 
och näringslösa köttfibrer som vi i dag kallar ”gris” och ”kyckling” och ”odlad lax”, utan varje 
tillgänglig kvadratmeter natur måste användas för att producera maximalt närings- och vi-
taminrik föda och då återstår endast viltet, som effektivast omvandlar naturens mångfald av 
växter, plankton och alger till ett hälsobringande kött. När viltet återigen blir en bokstavligt 
talad livsviktig naturresurs lär vi inte heller slösa med den som det görs idag. Tålamodet i kö-
ket kommer nog inte att tryta i första taget och de gamla koncepten för tillagning av vilt till 
gourmetmat lär åter sökas fram från bibliotekens dammiga förrådsrum för böcker som inte 
lånats de senaste 200 åren. Vårt liv blir fattigare med dagens ögon betraktat men rikare på 
sådana sinnliga upplevelser som dagens människor inte vet så mycket om. Kvalitet kommer 
att uppskattas mera än kvantitet. 



Så varför inte börja träna redan idag? Damma av C.E. Hagdals kokbok och sök efter Sa-
varins böcker på biblioteken och antikvariaten. När man förutsättningslöst studerar dem ingå-
ende så infinner sig gärna en förunderlig ro och man börjar drömma sig till tider och platser 
där livet inte värderades enbart i kronor, dollar och euro, utan där livets kvalitet mättes med 
de sinnen vår Skapare har givit oss, nämligen smak, lukt, syn, hörsel och känsel, och slutlig-
en de osynliga band som uppstår mellan i hemligheter invigda människor som tillsammans 
har avnjutit en med tålamod, skicklighet och kärleksfullhet tillagad beckasin eller vaktel, var-
samt serverad på en bit smörstekt bröd! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


