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Abstrakt 

Vilka föreställningar om jakt ligger till grund för att den svenska jägaren jagade under senare 

hälften av 1930-talet? Den här undersökningens syfte är att försöka finna ett svar på detta och 

bidra till det historiska forskningsläget kring jakt. Jakten började förlora sin betydelse som 

försörjning under 1900-talet och mellankrigstiden tycks varit en betydelsefull brytpunkt. När 

1938 års jaktlagstiftning kom innebar den slutet för enmansjakterna, med fällor och giller som 

vanliga jaktmedel, och början till en jakt med ett mer viltvårdande syfte. Tidigare forskning 

beskriver naturupplevelsen, rekreationen och viltvården som de största anledningarna till jakt 

under slutet av 1970-talet. Även jaktens betydelse som försörjning och inkomst mellan åren 

1920-1940 har tidigare undersökts. Resultatet från den avhandlingen visar på att 

försörjningsaspekten av jakten fortfarande fanns kvar för allmogejägaren men att den börjat 

minska väsentligt efter den nya jaktlagstiftningen 1938. Forskningen jämförs med 

källmaterialet för att undersöka om motiven och föreställningarna kring jakten stämmer 

överens. Frågeställningarna är vilka synsätt, tankar och föreställningar kring jakt som 

återspeglas i jaktlagstiftningsutredningen 1936, riksdagstrycken och jaktlagen 1938, samt 

tidningarna Svensk Jakt och Jakt och Jägare under perioden 1936-1940. En kvalitativ 

textanalys har använts i uppsatsen för att försöka ta reda på bakomliggande värderingar i ord, 

begrepp och formuleringar som använts i källmaterialet. Uppsatsens resultat skiljer sig till viss 

del från tidigare forskning då det viltvårdande motivet till jakt här kommer före 

naturupplevelsen och rekreationen. Jag har i materialet inte funnit något som styrker att jakten 

skulle spela någon större roll för jägarnas försörjning. 
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1. INLEDNING 

När människor frågar mig varför jag jagar har jag ofta svårt att motivera varför. Vilken rätt 

har jag egentligen att ta ett djurs liv? Svaren om viltvård och naturupplevelsen rabblas som så 

många gånger tidigare men frågan dyker ofta upp hos mig själv också. Inte minst när älgen 

står där en bit bort och jag bara har sekunder på mig att fatta ett beslut. Skjuta eller släppa? 

För att inte tala om alla övriga moment som ska hinna vägas in med kulfång, hundar, rätt djur, 

avståndsbedömning, fritt skottfält osv. 

Men någonstans djupt inom mig finns en känsla som på något sätt får mig att anse att 

avlossandet av det där skottet faktiskt är rättfärdigat. Jag kan inte enkelt förklara den, men 

någonting är det som lockar ut mig i skogen. Kanske är det möjligheten till eftertanke, lugnet 

som finns där, vetskapen om att det är något uråldrigt jag håller på med, chansen till en 

viltstek på bordet, närheten till naturen eller helt enkelt en kombination av alltihop. Vad jag 

däremot med säkerhet kan säga gällande mina egna erfarenheter är att det inte är dödandet 

som är det jag upplever som höjdpunkten. Ett gångstånd i dimma inte längre än hundra meter 

bort får också pulsen att slå även om jag inte har möjlighet att avgöra vad det är hunden 

skäller på. Upplevelsen har ändå gjort den kyliga morgonens huttrande till en struntsak och 

bevarat spänningen i timmar. 

Mina tankar och känslor kring jakt, främst älgjakt då det är den jag har mest erfarenhet av, 

som den bedrivs i dagens form har jag försökt beskriva ovan. Men hur kom vi egentligen dit? 

Vilka föreställningar om jakt låg till grund för att människan fortsatte jaga under början av 

1900-talet när jakten inte längre bedrevs för vår överlevnad och dess betydelse för 

försörjningen blivit nästintill obefintlig? 

I denna uppsats försöker jag hitta ett möjligt svar till dessa frågor. Dels genom att undersöka 

vilka föreställningar kring människans ”rätt” att jaga som går att urskilja i den statliga 

utredningen 1936, riksdagstrycken och jaktlagstiftningen 1938 – dels synen på vilt och jakt i 

Svenska Jägareförbundets och Jägarnas Riksförbunds tidningar under perioden 1936-1940 då 

1938 års jaktlagstiftning diskuterades. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det finns i nuläget inte särskilt mycket svensk forskning om jakt och dess betydelse för 

människan ur ett historiskt perspektiv. Den forskning jag har hittat är främst inom sociologi 

och etnologi och presenteras mer ingående i avsnitt 2.1 nedan. Den har dock varit användbar 

då författarna intervjuat personer kring deras liv som jägare, vilket i sin tur gett en bild av hur 

jägarna under de undersökta perioderna betraktade jakten och viltet. Forskningen visar att 

jaktens betydelse som försörjning minskade mellan åren 1920 och 1940 och var i stort sett 

helt borta i slutet av 1970-talet. Istället tog andra motiv såsom naturupplevelser, rekreation 

och viltvård större plats. Dessa motiv återkommer i viss kanadensisk litteratur som också 

undersökts. 

Då det finns så lite forskning om jakt ur ett historiskt perspektiv vill jag med den här 

uppsatsen bidra till och utöka kunskapen om jakten i Sverige under senare delen av 

1930-talet. Genom att undersöka människans syn på djuren och hennes förhållningssätt till det 

jaktbara viltet, samt hur ”rätten” att jaga framställdes, hoppas jag kunna bidra med kunskaper 

om den svenska jaktens historia. Under den undersökta perioden kring jaktlagstiftningen 1938 

var jakten inte längre något som var grundläggande för människors överlevnad eller för deras 

försörjning, men av någon anledning jagade man ändå och gör än idag. Det är i ett försök att 

finna dessa bakomliggande orsaker och föreställningar om jakten, viltet och jägaren som jag 

valt följande frågeställningar: 

 Vilka synsätt, tankar och föreställningar kring jakt återspeglas i 

jaktlagstiftningsutredningen 1936, riksdagstrycken och jaktlagen 1938? 

 Vilka synsätt, tankar och föreställningar kring jakt återspeglas i debatten i tidningarna 

Svensk Jakt och Jakt och Jägare mellan åren 1936 och 1940? 

 

2.1 FORSKNINGSLÄGE 

Roy Perssons avhandling inom sociologi är en kartläggning över jakten och jägarna i Skåne 

som behandlar jägarnas initiering och utövandemönster. Han undersöker en form av 

utomhusrekreation – jakt – med syfte att studera sambanden för jaktutövande, initiering och 

deltagande, samt att undersöka specifika aspekter av jakten såsom t.ex. vilket vilt man jagar 
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och i vilken utsträckning, hur mycket tid som används för jakt, antalet fällt villebråd osv.
1
 

Källmaterialet samlades in genom en postenkät under hösten 1978 och de som valdes till att 

delta drogs slumpmässigt ur Skånska Jägarsällskapets och Jägarnas Riksförbunds 

medlemsregister.
2
 

Persson har i en del av sin avhandling valt att undersöka motiven för jakt i olika 

åldersgrupper. Samtliga har uppgett naturupplevelsen och/eller rekreationen som de viktigaste 

motiven till att de jagar. I de olika åldersgrupperna skiftar dock vilka anledningar som följer 

sedan. Den yngre kategorin jägare jagar främst för rekreation och naturupplevelser och sedan 

följer viltvården och det venatoriska motivet.
3
 I den lägre medelåldern, 30-39 år, övergår detta 

till att det blir de sociala kontakterna som är mer betydelsefulla. I åldersgruppen 40-49 år 

återkommer det venatoriska motivet för att i nästa kategori, 50-59 år, övergå till viltvård igen. 

Bland jägarna över 60 år är det återigen det venatoriska motivet som upplevs som det 

viktigaste näst efter naturupplevelsen. Författaren drar slutsatsen att de många 

upplevelsevärden som tillskrivs jakten följaktligen upplevs under olika tidpunkter i livet.
4
 

Birger Arvidson har skrivit en avhandling i etnologi som behandlar den nordsvenska 

allmogejakten mellan åren 1920 och 1940. Hans tillvägagångssätt har i huvudsak varit att 

intervjua särskilt skickliga allmogejägare som var aktiva någon gång mellan dessa år. 

Tidsvalet motiverar han genom att 1938 års jaktlagstiftning lade grunden till en mer 

samordnad jakt små markägare emellan och dessa nya jaktformer skilde sig stort från den 

enmansjakt som utmärkte de nordsvenska allmogejägarna. Uppgiftslämnarna bar på en 

gammal jaktkultur som varit oförändrad i århundraden och jakt och fångst utgjorde 

fortfarande en liten men ändå viktig del i deras försörjning.
5
 

De nordsvenska allmogejägarna uppfattade inte rådande jaktlagstiftning som så allvarligt 

menad för dem, då de som norrlänningar tilläts jaga högvilt under vissa tider, även om 

flertalet av de tillfrågade även jagat dessa djur på otillåten tid. Arvidson ger förklaringen att 

allmogejägarna ansåg att deras område låg utanför det område där kungamakten förbehöll sig 

rätten till jakt på högvilt, den s.k. regaliejakten. Då de tillfrågade jägarna inte hade någon 

                                                           
1
 Persson (1981) s. 8. 

2
 Persson (1981) s. 41. 

3
 Persson (1981) s. 77: Det venatoriska motivet är upplevelser under det fysiska utövandet av jakten – t.ex. 

jakthundens arbete eller spänningen precis innan skottet smäller.  
4
 Persson (1981) s. 92-93. 

5
 Arvidson (1983) s. 7-10. 



4 

annan kriminell bakgrund verkar de inte ha betraktat jaktlagstiftningen som särskilt viktig för 

dem, utan den ansågs i första hand gälla de jägare som påverkades av regaliejakten.
6
 

För att försöka komma åt ett vidare perspektiv på ämnet har Arvidson även gjort en liknande 

studie rörande jakten och fångsten i Alaska och Yukon för samma tidsperiod.
7
 Han finner en 

skillnad i jaktintresset då de nordamerikanska jägarna såg jakten och fångsten som ett yrke, 

medan de nordsvenska allmogejägarna hade ett intresse med sig sedan barnsben. En likhet 

mellan Sverige och Nordamerika var användandet av fångstredskap av vilka flertalet var 

tillåtna i Nordamerika men illegala i Sverige.
8
 

I boken Game in the Garden beskriver författaren George Colpitts i ett kapitel hur 

utomhusaktiviteter, därmed även jakt, i början av 1900-talets Kanada till stora delar utövades 

för att det ansågs hälsosamt. Vidare spelade köttet efter vilt en stor roll i västra Kanada i slutet 

av 1800-talet. Individer som jagade i syfte att skaffa mat åt sig själva och sin familj inbegreps 

inte i vissa stadgar eller föreskrifter där till exempel jakten på storvilt var reglerad. Stadgarna 

uppmuntrade också handel med viltkött, men hade vissa restriktioner för framförallt hondjur 

och ungar bland både fåglar och däggdjur, som inte fick jagas eller vars kött inte fick säljas.
9
 

Under första världskriget steg priserna på viltkött och man införde nya stadgar för att inte 

skogarna helt skulle tömmas på vilt. Försäljning och handel av viltkött mellan en jägare och 

en icke-jägare förbjöds således. I slutet av första världskriget hade det uppkommit så många 

sportjaktsällskap i Kanada att föreskrifterna gällande skydd av vilt för matens skull inte längre 

var lika aktuella som skydd av vilt för sportens, rekreationens och jaktens skull.
10

 

Leigh Clarke har skrivit ett kapitel i boken The Culture of Hunting in Canada där han 

försöker beskriva varför han jagar. Naturupplevelsen och den djupa förståelsen för naturen 

som ursprungligen fanns hos människorna menar han fortfarande finns inneboende i 

människor idag och det är en av anledningarna till att han jagar. Det är till största delen jägare 

som håller efter viltets naturliga miljö. Inte bara för dödandets skull utan för att jägarna, enligt 

Clarke, vet att människorna kommer att förlora en del av sig själva när det inte längre finns 

någon vildmark kvar, då jägaren inte längre kan bli överlistad av sitt byte för att det är borta 

för alltid.
11

 I samma bok finns ett kapitel av Jason E. McCutcheon där han beskriver hur han 

                                                           
6
 Arvidson (1983) s. 174-175, 177. 

7
 Arvidson (1983) s. 192-207. 

8
 Arvidson (1983) s. 200-202, 204. 

9
 Colpitts (2002) s. 71, 77. 

10
 Colpitts (2002) s. 86, 93-97. 

11
 Manore & Miner (eds.), (2006) s. 12-13. 
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som vuxen börjat förstå att jägarna vet mer om naturens cykler mellan liv och död än någon 

annan. Jägarna förstår och respekterar effekterna av att jaga ett specifikt djur för mycket, men 

kanske ännu vikigare, de förstår också konsekvenserna av om man skulle jaga ett djur för lite, 

då överpopulation ofta leder till en plågsam död för viltet genom sjukdomar och svält.
12

 

Jakten och identiteten i både Game in the Garden och The Culture of Hunting in Canada 

sammanfattas som att jakten för många jägare är en djupt rotad kulturell tradition som utgör 

själva kärnan av jägarens identitet, både som individ och som en medborgare i samhället. 

Förståelsen för vilda djur och orörd natur har allt mer blivit ett medel för att klara av den 

industriella tidsåldern snarare än att ifrågasätta den. I dagens urbaniserade samhälle finner 

många människor därför inspiration i naturen och dess upplevelser för att klara av stadslivet, 

och jakten är för många idag ett medel för att finna sig själva i kärleken och respekten för 

naturen.
13

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METOD 

Johan Asplund har presenterat en modell för idékritisk forskning där han menar att 

idéhistorien är mångdimensionell. Med idéhistoria åsyftas i första hand 

samhällsvetenskapernas historia, men då Asplunds resonemang i vissa fall kan vara 

generaliserande har han valt att tala om idéhistoria.
14

 

Något förenklat menar Asplund att idéhistorisk forskning måste innefatta minst tre 

dimensioner eller nivåer. Den översta nivån har han valt att kalla den diskursiva nivån, där 

diskursen är tänkt att beskriva relationen mellan en tankegång och dess förutsättningar på den 

närmast lägre nivån, en nivå som han benämner tankefigurer. Det är alltså tankegångarnas 

förhållande till bakomliggande tankefigur eller tankefigurer som är det som är diskursivt.
15

 

Den tredje nivån är basen, den materiella grundvalen, dvs. de basförhållanden som 

tankefigurerna svarar mot. Asplund använder sig av marxismens definition av bas, dvs. basen 

som totaliteten av produktionsförhållanden, vilka i sin tur motsvarar ett bestämt 

utvecklingsstadium av de materiella produktivkrafterna. Författaren lägger även till den 

materiella föremålsvärlden, såsom platser, byggnader och även förhållanden som fysiska 

                                                           
12

 Manore & Miner (eds.), (2006) s. 15. 
13

 Colpitts (2002) s. 167; Manore & Miner (eds.), (2006) s. 262. 
14

 Asplund (1979) s. 147. 
15

 Asplund (1979) s. 149. 
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avstånd och dimensioner, i sin definition av basen.
16

 De tre nivåerna för idéhistorisk forskning 

är således, diskurs, tankefigur och bas. 

Asplund diskuterar hur en stor del av den idéhistoriska forskningen begränsar sig till den 

diskursiva nivån där forskare försöker bestämma likhets-, olikhets- och 

påverkningsförhållanden mellan diskurserna i sig. Författaren menar istället att ovanstående 

förhållanden inte enbart kan bestämmas på den diskursiva nivån, utan det är de underliggande 

tankefigurerna som avgör om två diskurser liknar varandra eller inte. Asplund skriver: 

Två diskurser är – hur olika de än kan förefalla – varianter av en och samma diskurs, om 

de återgår på identiska tankefigurer. Omvänt är två diskurser – hur lika de än kan 

förefalla – självständiga eller inbördes obesläktade, om de återgår på vitt skilda 

tankefigurer.17 

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av Asplunds tre nivåer där basen i det här 

fallet utgörs av de grundläggande förhållandena och förutsättningarna för jakt, såsom 

jordägande/äganderätt och jakt för födans/försörjningens skull. Diskursen består här av 

riksdagstrycken, tidningarna, utredningen och lagstiftningen. Jag vill således försöka pröva de 

bakomliggande tankefigurerna, som i det här fallet kan vara t.ex. föreställningar om vilda 

djur, natur, jakt och jakträtt, och deras relation till jaktlagstiftningsdiskursen genom att 

undersöka hur dessa kommer till uttryck i riksdagstrycken, lagstiftningen, utredningen och 

tidningsmaterialet. 

Huvudsakligen har jag använt mig av en kvalitativ metod, i det här fallet en djupgående 

textanalys. Det innebär att jag i mitt källmaterial och litteraturen försöker förstå textens syfte, 

vem som har skrivit den och i vilken situation den tillkommit.
18

 I texterna kommer jag söka 

efter ord och begrepp som kan vara uttryck för bakomliggande åsikter och tankar kring det 

jaktbara viltet och jägarna. Till exempel kan ord och begrepp som ”jaktsporten”, 

”nöjesjakten”, ”människodjuret”, ”husbehovet”, ”barbariet”, ”feodalism” och ”humanitet” 

m.fl.
19

 visa på talarens eller författarens föreställningar om människan, jägaren, jakten och 

viltet. 

                                                           
16

 Asplund (1979) s. 153-154. 
17

 Asplund (1979) s. 150. 
18

 Dahlgren & Florén (1996) s. 193. 
19

 Första Kammarens motioner 1938:22 nr. 240; Jakt och Jägare 1940:9/10, s. 1. 
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Ludvig Beckman, fil dr i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet, diskuterar 

det kritiska studiet av politiska texter och idéer och beskriver det han kallar ideologianalys. I 

ett avsnitt förklarar författaren att man kan blottlägga underliggande värderingar och 

föreställningar genom att tolka ett politiskt budskap. Som exempel nämns den marxistiska 

utgångspunkten för en ideologianalys, dvs. att politiska ideologier döljer de ekonomiska 

intressen som i slutändan är avgörande.
20

 Beckman berör mer politiska ideologier och idéer i 

politiska texter och liknande, men med hjälp av hans ideologianalys kan jag komma åt 

bakomliggande värderingar även i mitt material. 

I ett försök att komma åt tankefigurerna bakom jaktdiskursen har jag valt att kategorisera 

undersökningens material med hjälp av Roy Perssons avhandling där han undersöker motiven 

till jakt bland de skånska jägarna.
21

 I min undersökning har jag lagt till en kategori, Jägarna 

och villebrådet, därför att källmaterialet ger uttryck för många föreställningar om och 

förhållanden mellan jakt, vilt och jägare. 

I Perssons undersökning finns ytterligare två kategorier, det sociala och det fysiska motivet, 

som jag valt att inte ha med då Persson själv uppger att dessa motiv sammantaget inte var 

särskilt vanliga
22

 och att de få yttranden om dessa motiv i min undersökning snarare återfinns 

under kategorin Jägarna och villebrådet. 

Min kategorisering ser ut enligt följande: 

 Jägarna och villebrådet – föreställningar om förhållandet mellan de vilda djuren och 

jägarna, med underrubrikerna: 

 Jaktens svåra definitioner 

 Jakt och humanism 

 Söndagsjägare och okynnesjakt  

 Ägande och urgamla rättigheter 

 Jakt som rekreation – uttalanden kring jakt som rekreation och förströelse. 

 Jakt- och viltvård – yttranden om jakt i viltvårdande syfte. 

 Venatoriska motiv till jakt – dvs. uttryck om den spänning som ges kring jaktens 

fysiska utövande, t.ex. jakthundarnas arbete och/eller andra spänningsupplevelser 

utöver avlossandet av skott. 

                                                           
20

 Beckman (2005) s. 56. 
21

 Persson (1981) s. 79. 
22

 Persson (1981) s. 90. 
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 Jakten ur en ekonomisk synpunkt – yttranden om jakten som försörjning. 

I den här uppsatsen har jag använt mig av Arvidsons definition av begreppet jakt, dvs. jakt 

såsom det aktiva dödandet av ett byte med vapen.
23

 

4. KÄLLMATERIAL 

Det undersökta källmaterialet är jaktlagstiftningen 1938, riksdagstryck – dvs. propositioner, 

utskottsutlåtanden, motioner, protokoll och riksdagsskrivelser – från 1938, tidningarna Svensk 

Jakt, tillhörande Svenska Jägareförbundet, och Jakt och Jägare som är Jägarnas Riksförbunds 

tidning.
24

 Jag har också använt mig av en statlig offentlig utredning (SOU 1936:38) – 

Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor 1936 – där staten ger sina 

kommentarer och förslag till en ny jaktlagstiftning. 

I det undersökta materialet – tidningar, lagstiftning, riksdagstryck och utredning – finns en 

viss källkritisk aspekt att beakta. Publicerat material från staten innehåller vad som tycks vara 

lämpligt för allmänheten att få veta. Staten har alltså ett slags kontroll över vad de vill att 

människor ska få reda på, samtidigt som tidningar och riksdagsbeslut och liknande har ett 

intresse av att ha inflytande över den samtida opinionen.
25

 Då jag vill undersöka 

riksdagsmännens tankar kring det jaktbara viltet och likaså ovanstående tidningars 

föreställningar kring jakt, anser jag att statens kontroll över materialet i riksdagstrycken och 

tidningarnas intresse för den samtida opinionens åsikter borde spegla deras föreställningar om 

jakten väl, och därför vara till en fördel för mig i min textanalys. I riksdagsprotokollen finns 

nedtecknat vad respektive talare har sagt och jag har utgått från att talen till största delen är 

korrekt transkriberade. Även här finns en källkritisk aspekt att beakta då det säkerligen kan ha 

skett misstag i överföringen från tal till skrift, men det som huvudsakligen undersökts är vad 

som sades, inte om det som sades var sant eller inte. Riksdagstrycken angående 

jaktlagstiftningen 1938 är offentliga dokument, en del av en administrativ process, och då 

dessa i sig varit föremål för min undersökning anser jag tillförlitligheten vara relativt hög.
26

  

                                                           
23

 Arvidson (1983) s. 173. 
24

 Tidningen Svensk Jakt hette mellan åren 1908-1939 Svenska Jägareförbundets Tidskrift och bytte namn till 
Svensk Jakt år 1940. Jägarnas Riksförbund bildades 1938 och utgav mellan åren 1938-1940 en tidning som 
hette Jaktvännen som sedan bytte namn till Jakt och Jägare. Båda tidningarna har alltså bytt namn under 1940 
men är fortfarande respektive förbunds tidning. 
25

 Tosh (2011) s. 111. 
26

 Tosh (2011) s. 142. 
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Sofia Åkerberg, forskare vid institutionen för skoglig zooekologi vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Umeå, har i sin artikel ”Våra skogars största prydnad – älgjakt och 

älgstammen i Svensk Jakt 1900-2000” påpekat att tidningen Svensk Jakt under 1900-talets 

första decennier bestod mest av insänt material från skribenterna själva och fungerade som ett 

slags gemensamt forum för diskussioner om olika problem. Den stora mängden av svenska 

jägare hade därför inte möjlighet eller tillfälle att läsa tidningen.
27

 Svenska Jägareförbundet 

hade vid den undersökta perioden ca 26 000 medlemmar.
28

 Oavsett om det stora antalet jägare 

läste tidningen eller inte, anser jag att tidningsmaterialet, både från Svenska Jägareförbundet 

och Jägarnas Riksförbund, kan ge viss information om hur förbunden och deras medlemmar 

föreställde sig de vilda djuren, sig själva och jakten. 

Relevanta delar av den tidigare forskningen som behandlar olika anledningar till jakt har 

använts som ett jämförande material i min uppsats. Då jag undersökt perioden kring 

jaktlagstiftningen 1938 är Arvidsons avhandling överensstämmande i tid, men hans resultat 

att jakten spelade en viss roll för många allmogejägares försörjning har jag inte funnit i mitt 

material. Perssons undersökning utfördes ca 40 år senare och där finns motiv till jakt som 

återkommer även i min egen undersökning. Trots tidskillnaden mellan mitt eget material och 

Perssons avhandling anser jag att hans undersökning är relevant. Mitt resultat att viltvården 

spelade en allt större roll som motiv för jakt styrks av Persson och visar på att 1930-talet 

innebar en stor förändring för jaktens villkor och berättigande. Detta var en förändring som 

fortsatte under hela 1900-talet och de kanadensiska författarnas texter från 2000-talet visar på 

motiv som uppgavs som viktiga för jakt även i mitt källmaterial. 

De huvudsakliga avhandlingar jag använt mig av är skrivna inom sociologi respektive 

etnologi. Jag är medveten om att tillvägagångssätt, syfte och frågor kan skilja sig från de en 

historiker skulle ställa sig om det gällt en avhandling i historia. Detta till trots har jag haft 

användning av dem då särskilt intervjuerna med jägarna gett en inblick i hur de föreställde sig 

jakten och viltet. 

 

 

 

                                                           
27

 Åkerberg (red.), (2005) s. 162. 
28

 Svenska Jägareförbundets Tidskrift 1939:12, s. 376. 
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4.1 AVGRÄNSNING 

Uppsatsen är avgränsad till att gälla synen på och föreställningarna om jakt under åren 

1936-1940 då man införde en jaktlagstiftning som innebar en omfattande reglering av jakten. 

Staten gjorde en utredning med förslag till ny jaktlagstiftning 1936. Den nya jaktlagen antogs 

1938 och började till stora delar gälla samma år. Det nya systemet med jaktvårdsavgifter var 

dock inte tillämpligt förrän jaktåret 1939-1940.
29

 Svensk Jakt har undersökts från år 1936 till 

1940 och Jakt och Jägare från 1938 till 1940 eftersom Jägarnas Riksförbund, och därmed 

tidningen, inte fanns innan 1938. 

Jaktlagstiftningen 1938 är inte den senaste jaktlagen som stiftats, men jag har valt att 

undersöka denna period eftersom den lag om rätt till jakt som stiftades då medförde slutet för 

den gamla allmogejakten i Sverige och den första egentliga regleringen av jakten i ett mer 

viltvårdande syfte. Den innebar ett uppbrott med de gamla enmansjakterna med fångstredskap 

och fällor och där jakten för vissa fortfarande hade en ekonomisk betydelse. Istället övergick 

den till att bli ett slags nöje eller rekreation.
30

 

Det jag finner särskilt intressant i 1938 års jaktlagstiftning är uppbrottet mellan det gamla och 

det nya, och jakten sett ut ett mer viltvårdande perspektiv. Därför har jag valt att försöka 

undersöka hur tankar och föreställningar kring jakt och vilt kom till uttryck i skapandet av 

ovan nämnda jaktlagstiftning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 SFS 1938:274 s. 540; Svensk Jakt 1940:6, s. 241. Ett jaktår räknas från 1/7-30/6, dvs. i det här fallet från den 1 
juli 1939 till den 30 juni 1940. 
30

 Arvidson (1983) s. 173, 175. 
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5. MÄNNISKAN SOM JÄGARE - EN BAKGRUND 

Under stenåldern var jakten central för människans överlevnad och var det fram till för 

ca 3000 år sedan då odlingar och jordbruk blev allt vanligare. Jakten som försörjning försvann 

dock inte och fortfarande in på 1900-talet fanns det svenska jägare som sålde skinn och kött.
31

 

Betydelsen av jakten som försörjning minskade under brons- och järnåldern då allt fler 

människor tog sig boskap och husdjur som gav dem tillgång till skinn och kött.
32

 Jaktens 

betydelse, som en del av människans livsuppehälle även under medeltiden, gjorde att det 

utvecklades regler för hur den skulle bedrivas. I allmänhet ansågs jakträtten vara knuten till 

jordägandet och i de tidiga landskapslagarna beskrevs bötesstraff om någon jagade eller satte 

fällor i någon annans skog.
33

 

I mitten av 1300-talet infördes Magnus Erikssons landslag där kungens och adelns makt över 

jakten ökade på allmogens bekostnad. Under den här tiden lades även grunden till att jakten i 

södra Sverige var frälsejakt och i norra Sverige allmogejakt. Allt större områden lades under 

kronan och jakten där blev förbehållen kungen. Inskränkandet av folkets jakträtt till fördel för 

kungen och frälsets privilegier och rättigheter till jakt på egna ägor, blev under 

1500- och 1600-talet ännu strängare. Det var först i slutet av 1700-talet som stora förändringar 

skedde inom området då de adliga privilegierna försvann och allmogen åter fick jakträtt på 

sina egna marker. Högviltet – älg, hjort och rådjur – hade länge varit så hårt jagat att det stod 

på gränsen till utrotning, samtidigt som rovdjurstammen ökade. Ett försök att hindra denna 

utveckling infördes i och med 1808 års jaktstadga, där man ökade fridlysningstiderna för 

många hotade arter och bekämpade rovdjuren så hårt att de på vissa ställen nästan helt 

försvann. Först år 1927 infördes en lagstiftning som började freda vissa rovdjur, och jaktens 

och jägarens ställning i det tidiga 1900-talets Sverige förändrades och debatterades 

allteftersom behovet av och rätten till jakt började ifrågasättas.
34

 

1938 kom en ny jaktlagstiftning där staten återigen tog större kontroll över regleringen av 

jakten. Den innebar flertalet nyheter inom jakt- och viltvårdens område, t.ex. att den som äger 

jakträtten också ska se till att det finns artrika och livskraftiga villebrådsbestånd. 

Jaktvårdsavgiften infördes för alla, med undantag av jordägare och arrendatorer, som enbart 

jagade på egen mark. Bildandet av jaktvårdsområden skrevs in i lagen, man införde 

                                                           
31

 Arvidson (1983) s. 142-145. 
32

 Nordenram (2001) s. 50-54. 
33

 Nordenram (2001) s. 63-65; Westerberg (2011) s. 7. 
34

 Nordenram (2001) s. 71-72, 101, 103; Westerberg (2011) s. 11. 
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bestämmelser om tvångsjakt om en viltstam vuxit sig för stor och i jaktstadgan påbjöds 

eftersöksplikt efter sårade djur.
35

 

Jakten har som synes haft olika funktioner i samhället genom olika tider. Den har gått från att 

vara en behovsjakt – där jägarfolken helt enkelt jagade för att överleva – via skyddsjakt där 

människan försökte beskydda sin tamboskap och sina boplatser från vilda djur – till 

rekreationsjakt där man jagar som en förströelse eller ett nöje, men även för en balanserad 

viltvård. Allteftersom behovsjakten och skyddsjakten minskade uppkom något som Roy 

Persson i sin avhandling kallar profitjakt, där man kunde tjäna pengar på att döda eller fånga 

djur genom främst handel.
36

 Numera är det rekreationsjakten som dominerar men profitjakten 

var särskilt aktuell under de första decennierna på 1900-talet, då allmogejägarna handlade 

med skinn och kött, även om det idag till viss del förekommer profitjakt i form av tjuvjakt. 

Slutligen kan det konstateras att under de två miljoner år som det funnits människoliknande 

varelser på jorden har dessa under 99 % av denna tid levt som jägare. Bland de 150 miljarder 

människor som hittills funnits på jorden har över 60 % levt som jägare,
37

 så jakten har ägnats 

mycket tid i mänsklighetens historia även om dess betydelse de senaste århundradena minskat 

väsentligt. 

6. LAG OM RÄTT TILL JAKT - FRÅN UTREDNING TILL LAGSTIFTANDE 

I början av 1930-talet restes frågan om utformandet av en ny jaktlagstiftning i riksdagen där 

två motioner väckts i ämnet. Jordbruksutskottet hade uppfattningen att förhållandena inom 

jakt och jaktvård kunde förbättras genom en översikt av lagstiftningen. Det faktum att 

villebrådsstammen minskade i allt snabbare takt gjorde frågan än viktigare.
38

 

Utskottet föreslog således att riksdagen skulle skriva till kungen och be honom arbeta fram ett 

förslag till en ny jaktlagstiftning. Skrivelsen anmäldes inför kungen av statsrådet Sköld, som 

var chef för jordbruksdepartementet. Han efterfrågade en utredning angående en ny 

jaktlagstiftning som förutsättningslöst skulle omfatta alla frågor som väckts i ämnet. Dock 

ville han ha vissa riktlinjer rörande utredningsarbetet. Med anledning av en tidigare motion 

angående införandet av en avgift för rätten att jaga, en fråga som flera gånger tidigare varit 

föremål för diskussion, ansåg departementschefen att frågan borde bli prövad på nytt i den 

                                                           
35

 Westerberg (2011) s. 11. 
36

 Persson (1981) s. 10-12. 
37

 Persson (1981) s. 9. 
38

 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor SOU 1936:38 s. 5. 
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mån att man undersökte jaktens utgifter och om bidrag från allmänna medel i så fall skulle 

vara nödvändiga. Skulle undersökningen resultera i att behövliga medel inte kunde nås på 

annat sätt än genom uttagande av jaktvårdsavgift, borde utredningen även innefatta hur man 

skulle gå till väga i denna fråga för att i möjligaste mån lämna den enskilde jordägarens 

jakträtt okränkt.
39

 

Kungen gav i uppdrag åt generaldirektör Ribbing att hjälpa jordbruksdepartementet med en 

utredning med förslag rörande en ny jaktlagstiftning. I början av 1935 var utredningen inte 

färdig då Ribbing avlidit och flera nya skrivelser och framställningar rörande 

jaktlagstiftningsfrågan inkommit men inte behandlats. Därför beslutades att en ny 

utredningsman skulle utses som skulle fullfölja utredningen med de nyinkomna skrivelserna i 

åtanke. Dessutom skulle ett antal sakkunniga biträda utredningsmannen. Således valdes 

hovrättsrådet i Göta hovrätt, Gustav Adolf Bouveng, till utredningsman från och med den 

19 februari 1935. Till sin hjälp hade han godsägaren friherre Carl Bennet på Vasatorp, 

professorn vid Skogshögskolan, Gustaf Lundberg, redaktören och sedermera statssekreteraren 

Bernhard Näsgård, medlem i Bondeförbundet, och en ledamot från andra kammaren, 

socialdemokraten och hemmansägaren Nils Olsson i Rödingsberg. På kallelse av 

utredningsmannen hade de sakkunniga sammanträtt tio gånger och hade sammanlagt haft 22 

dagar på sig att diskutera och fundera kring ämnet.
40

 

Utredningen blev klar och förslaget presenterades i september 1936. I januari 1938 utkom 

Kungl. Maj:ts proposition med förslag om rätt till jakt efter att utredningsförslaget varit ute på 

remiss. Viss ändring i vilken ordningsföljd paragraferna skulle följa, ändrad lydelse av några 

paragrafer och vissa tillägg till paragrafer, men fortfarande med samma grundläggande 

innebörd, hade gjorts. I övrigt hade inga större förändringar gjorts frånsett utredningens 17 § 

angående jaktvårdsområden där det skulle krävas två tredjedelars majoritet av markägarna för 

att kunna bilda ett jaktvårdsområde. I propositionen behandlades detta i 10 § och med en 

ändring till fyra femtedelars majoritet.
41

 Propositionens 11 § och 12 § tillkom där detaljer 

rörande bildandet av jaktvårdsområden behandlats, bl.a. att bildandet av ett jaktvårdsområde 

                                                           
39

 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor SOU 1936:38 s. 6-7. 
40

 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor SOU 1936:38 s. 7-8. 
41

 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor SOU 1936:38 s. 17; Kungl. Maj:ts propositioner 
1938:C7 nr. 46, s. 4. 
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skulle meddelas länsstyrelsen och vad som skulle gälla om en ny fastighetsägare kom in i ett 

redan bildat jaktvårdsområde.
42

 

Propositionen gick sedan vidare till riksdagen där riksdagsmännen gavs möjlighet att skriva 

motioner om förslag till förändringar. Dessa motioner och propositionen i fråga behandlades 

sedan av jordbruksutskottet som beaktade motionerna och föreslog några ändringar i 

propositionen. I utskottets förslag var de största förändringarna från propositionen att 

bildandet av jaktvårdsområden skulle kräva tre fjärdedelars majoritet istället för fyra 

femtedelar (10 §, 3 mom.), samt att alla skulle betala jaktvårdsavgiften, även de som bara 

jagade på sin egen mark (26 §, 1 mom.).
43

 I övrigt var det mindre tillägg och ändrade 

formuleringar av vissa paragrafer. Två reservationer förekom i utskottet gällande 10 § 3 mom. 

där man ville följa Kungl. Maj:ts förslag på en majoritet av fyra femtedelar, samt 26 § 2 mom. 

där man önskade ett tillägg att personer tillhörande den bofasta kustbefolkningen, vid den jakt 

efter säl eller sjöfågel, som de enligt 13 § får idka utan tillstånd (den rätt de har av ålder att 

bedriva sådan jakt som näringsfång), skulle skrivas med under momentet.
44

 

Sedan beslutades i riksdagen att Kungliga Majestäts förslag till lag om rätt till jakt inte 

oförändrat kunde antas. Jordbruksutskottets utlåtande kring det kungliga förslaget godkändes 

däremot av riksdagen med undantag av 10 § 3 mom. och 26 § 2 mom. (se stycket ovan).
45

 

Kamrarna röstade något olika angående 26 § och således anlände jordbruksutskottets 

memorial till riksdagens kansli med anledning av kamrarnas olika beslut. Där föreslog 

utskottet att första kammaren avstår från sitt beslut för att biträda andra kammarens utslag och 

så blev det också bestämt. I 26 § 1 mom. blev jordägare tvungna att betala jaktvårdsavgift om 

de ska jaga på annans mark, medan de kan jaga enbart på egen mark utan att betala. Även 2 

mom. ändrades till att lyda så som reservanterna önskat angående den bofasta 

kustbefolkningen.
46
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 Kungl. Maj:ts propositioner 1938:C7 nr. 46, s. 4-5. 
43

 Jordbruksutskottet 1938:33 nr. 53, s. 44, 46. 
44

 Jordbruksutskottet 1938:33 nr. 53, s. 48, 50. 
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 Riksdagens skrivelser 1938:35 nr. 232, s. 1. 
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 Jordbruksutskottet 1938:33 nr. 68, s. 1-2; SFS 1938:274 s. 536. 



15 

7. JAKTENS TANKEFIGURER 

7.1 JÄGARNA OCH VILLEBRÅDET 

7.1.1 JAKTENS SVÅRA DEFINITIONER 

Tidigare jaktlagstiftningar har inte haft någon definition av begreppet jakt för att det har varit 

svårt att ge en uttömmande men samtidigt kort bestämning av begreppet. I lagförslaget till 

1938 års jaktlagstiftning skrevs det inte heller in någon definition i annan mån än att man i 

förslaget beskrev vad som gällde inom jakt och jakträtt enligt mångårig praxis.
47

 

De båda förbundens tidningar försöker även de förklara jakten och varför människan jagar. I 

Svenska Jägareförbundets Tidskrift beskrivs jakt som en häxdans om man syftar på den magi 

som tycks binda den som en gång blivit jägare. Jakten beskrivs vara satt i förändring och den 

ställer allt större krav på sina utövare. Jägaren måste vara en skicklig skytt, vara lugn och 

känna omtanke om djurlivet för att inte jaktens hela existensberättigande ska kunna 

ifrågasättas.
48

 En insändare till Jägarnas Riksförbunds tidning Jaktvännen skriver att jakt är 

förföljelse och dödande. Den beskrivs tidigare ha varit ett näringsfång men inte längre, och 

den är knappast någon sport, jakten ger rekreation och det är ett nöje att komma ut i naturen, 

men finns det ett nöje i att döda de levande djuren? Vidare skriver insändaren att spänningen 

kring jakten är anledningen till att den fortfarande är populär. Skribenten menar att det finns 

en spänning i att försöka nedlägga ett byte i den miljö där det har en chans att undkomma, och 

jägaren beskrivs uppleva en känsla av att gå något ovisst till mötes när han går ut i markerna. 

Slutligen konstaterar författaren att jakten nog är en kombination av allt det ovanstående. Den 

är något mycket invecklat och kan inte sammanfattas med ett enda ord.
49

 

I en notis rörande den nya jaktlagen som snart ska genomdrivas menar Svenska 

Jägareförbundets Tidskrift att man faktiskt föds till jägare medan skicklighet inom andra 

sporter kan övas upp. Jakten är så mycket mer än förhöjd skjutskicklighet, den är jägarens 

djupa inlevelse i naturen och djurlivet. En jägare beskrivs ha förmågan att kunna känna de 

dunkla, mystiska krafter som finns i naturen och det vilda.
50

 Några år senare tipsar Svensk 

Jakt om en bok som skriver om jaktens dubbelhet, hur man upplever en intensiv kärlek till 

den levande naturen men också jägarens glädje av att döda, och konstaterar att frågan om 

                                                           
47

 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor SOU 1936:38 s. 109. 
48

 Svenska Jägareförbundets Tidskrift 1939:8, s. 225. 
49

 Jaktvännen 1939:10, s. 4-5. 
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 Svenska Jägareförbundets Tidskrift 1938:7, s. 193. 
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jaktens moraliska existensberättigande i slutändan nog är olöslig. Tidningen skriver att om 

jaktdriften är en synd, så är det åtminstone en arvsynd.
51

 

Avsaknaden av en definition av begreppet jakt i lagen ger en aning om hur svårt det är att 

egentligen förklara jakt. I den nya jaktlagstiftningen som infördes 1938 finns det tydliga spår 

av att jägaren måste visa omtanke om djuren och naturen för att värna om jaktens hela 

existens. En ny tid är på ingående där det viltvårdande syftet tar allt större utrymme. I 

Perssons avhandling om motiv till jakt kommer viltvården bland de tre främsta,
52

 och även om 

undersökningen gjordes mycket senare än när 1938 års jaktlagstiftning infördes så visar den 

om inte annat att viltvården var viktig för jägarna även senare under 1900-talet.  

Det finns onekligen en dubbelhet i jakten och det moraliska existensberättigandet är 

problematiskt och svårlösligt. Om naturupplevelser och vilda djur var de huvudsakliga syftena 

med jakt skulle ju inte vapnet behövas. Men för ett varierat, artrikt och välmående 

villebrådsbestånd behövs geväret. Jakten är ett sätt för människan att behålla kontrollen över 

viltstammen och detta i sin tur kan ha sitt ursprung i en gammal föreställning om människan 

som härskare över djuren. Med den nya jaktlagstiftningen kom också behovet av att förändra 

den svenska jägaren och flertalet plågsamma jakt- och fångstmetoder förbjöds. På så vis 

skapades en grund för humanare jaktmetoder som villebrådet, enligt Svenska 

Jägareförbundets Tidskrift, har rätt att kräva av ”sin herre människan”.
53

 

I ett försök att förklara varför människan jagar beskriver Svensk Jakt jaktlusten som en synd, 

något som gått i arv från våra förfäder. Behovet av att berättiga jakten i 1930-talets Sverige 

tog sig flera olika uttryck, bl.a. att beskriva den som en synd som jägarna egentligen inte 

kunde påverka då de förde vidare ett arv från en urgammal föreställning om människan som 

härskare över djuren. Då har också människan ett ansvar att hålla viltstammarna på en lagom 

nivå så att de inte inkräktar för mycket i det mänskliga samhället. 

Jakten som en arvsynd och föreställningen om människan som härskare över djuren, och hur 

detta uttrycks i jaktdiskursen i tidningarna ovan, visar på att det fanns en bakomliggande 

tankefigur om människan som en högre stående varelse än de vilda djuren. Denna tankefigur 

kan ursprungligen ha kommit ifrån föreställningen om äganderätt/jordägande som här utgör 

basnivån. Det som finns på markerna och i skogen ägs av den som äger jorden. Asplund 
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menar att basen i de allra flesta fall är mycket långsam till sin förändring,
54

 och ovanstående 

tankefigur gällande synen på de vilda djuren kommer således ur ett gammalt basförhållande 

om äganderätt. 

Djuren, naturen och människan beskrivs av jakttidningarna vara i en komplicerad relation 

med varandra, vilket också gör det svårt att definiera vad jakt är. Relationen mellan en jägare 

och naturen som något mystiskt och svårförklarat återfinns i Clarkes kapitel där han uppger 

detta som ett starkt motiv till varför han jagar, förståelsen för naturen ger honom en 

förbindelse med det förflutna.
55

 Föreställningen om människan som härskare över djuren 

finns spår av i McCutcheons kapitel, där han beskriver hur viltvården är viktig för djur och 

människor då viltstammarna mår bäst av att vara på en lagom nivå i relation både till varandra 

och till människan.
56

 

7.1.2 JAKT OCH HUMANISM 

I den nya jaktlagstiftningen 1938 fanns ett avsnitt rörande jaktutövning och viltskydd där det 

stod att villebrådet inte fick jagas så att det tillfogades onödigt lidande.
57

 Jakt med gift, spjut, 

pil, grop, stock, sax, snara, limspö, flak, fälla, giller eller annat fångstredskap fick inte 

användas för att döda eller lemlästa djur.
58

 Vissa fällor som borde förbjudits måste dock 

accepteras då de behövdes i de områden där jakten fortfarande utgjorde en inkomstkälla för 

befolkningen. Detta motiverades i lagförslaget med att om det hålls för strängt på de 

humanitära synpunkterna vid användning av dessa jaktmedel, så skulle det bli omöjligt för 

den gällande befolkningen att idka jakt med ett ekonomiskt utbyte.
59

 Detta beslut berörde 

främst den bofasta kustbefolkningen och samerna i fjällen för vilka jakt som ett näringsfång 

fortfarande ansågs nödvändig. 

Ett steg mot en mer humaniserad jakt togs dock i lagförslaget och antogs sedan i lagen där det 

stadgades vilka skjutvapen som fick användas som tillmötesgick kraven på humanisering, 

samt förbudet om utplantering av gift, sax, snara och andra fällor som jaktmetod för vissa 

arter.
60
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I den statliga utredningen med förslag till ny jaktlagstiftning ifrågasattes användandet av gift 

och fällor. De allra flesta förbjöds, med några få undantag för vissa arter och andra för viss 

befolkning, och detta styrker Arvidsons påstående att den nya jaktlagstiftningen innebar 

början till slutet för den gamla allmogejakten där fångstredskap och fällor utgjort en 

betydande del av jakten.
61

 I det allt mer humana eftersträvandet av jakten var det inte längre 

möjligt att använda fällor och liknande som orsakade djuren stort lidande om de lemlästades 

eller om djuren svalt då fällorna kanske inte vittjades på flera dagar. Dessutom påbjöd den 

nya lagen bildandet av jaktvårdsområden vilket gjorde att allt fler jägare började röra sig i 

markerna, vilka kunde utsättas för fara om de eller deras hundar råkade utlösa en fälla. 

I en motion i första kammaren efterfrågades ett förtydligande i jaktlagen angående förbud mot 

osympatisk jakt. Motionären menade att det fanns de bilister som såg det som en sport att köra 

över villebråd, oftast mindre vilt såsom harar, på nätterna. Då villebrådet blev helt hjälplöst i 

strålkastarljuset hetsades det sedan tills föraren lyckades köra över det.
62 

I jaktstadgan stod det skrivet att jakt från motorfordon var förbjuden och fordonet fick inte 

heller användas till att avleda villebrådets uppmärksamhet från den jagande. Jakt med 

användande av motorfordon, motorbåt, maskindrivet fartyg eller bogserad farkost i strid mot 

stadgarna straffades med dagsböter eller fängelse i högst sex månader.
63

 

Enligt en motion angående lagförslaget ansåg motionärerna att det saknades bestämmelser 

mot utfärdandet av jaktkort till personer som missbrukade alkohol. De borde kunna förvägras 

eller berövas jaktkortet på samma sätt som gällde med ett körkort: ”Dessutom bedrives ofta 

jakten som ett sällskapsnöje i förening med en förtäring av rusdrycker, som säkerligen icke är 

utan skuld till många av de beklagliga jaktolyckorna.”
64

 Flera talare i riksdagsdebatten 

instämde och ansåg att frågan om nykterhet kring jakt borde diskuteras mera;
65

 ”Det är ju 

ingen hemlighet, att mången är lika noga med att få pluntan med sig, när han går ut på jakt, 

som bössan.”
66

 

Alkoholen bidrog inte till en humaniserad jakt men i utskottets lagförslag skrev man att en 

apparat för kontroll av nykterhet vid utfärdande av jaktkort skulle bli både alltför omfattande 

och kostsam. Istället hänvisade man till upplysningsverksamheten från 
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jaktvårdsorganisationerna som ett bättre medel för att motverka alkoholkonsumtion under 

jakt.
67

 

För en mer humaniserad jakt borde det införas en minimiålder för att få idka jakt på levande 

djur under sport- eller förvärvsmässiga former. Skjutskickligheten borde prövas och i detta är 

även allmän lämplighet medräknad. En person som jagar skulle vara lugn, ha bra omdöme, 

god syn och insikt i gällande jaktlagar och bestämmelser om djurplågeri m.m. Detta skulle 

bidra stort till en mer humaniserad jakt och även bestämmelser om rätt vapen och rätt 

ammunition skulle bidra till att minska riskerna för djurplågeri. En jägare skulle också ha 

skyldighet att följa efter och avliva ett skadskjutet vilt även om det gick in på någon annans 

mark.
68

 Jordbruksutskottet menade att jägarens önskvärda beteende mot de vilda djuren och 

naturen bäst kunde uppnås genom upplysningsverksamhet och jaktvårdsorganisationerna blev 

därmed en viktig del i att fostra landets jägare. Utskottet ansåg dock att det inte kunde skrivas 

in i lagförslaget då kontroller av denna upplysningsverksamhet under rådande förhållanden 

skulle blivit mycket svårt.
69

 

Från Carl Lindhagen, medlem av Svenska Djurskyddsföreningarnas centralförbund, inkom 

det en motion där han ansåg att lagarna om jakträtt innehöll bestämmelser om jaktvård endast 

i den mån att dra gränser mellan de områden där olika personer ägde rätten att jaga. Det var 

endast ur denna jägaregoistiska synpunkt som lagförslaget yttrade något om jaktvård och 

skydd för villebrådet. I jaktlagen fanns ingen specificering av vad som menades med grymhet 

mot djur, det fanns bara ett avsnitt om villebrådets skydd i jaktstadgan. Detta skydd var endast 

ett ”skyddande av villebrådet mot utrotning så, att ej jägarna få för litet villebråd att jaga.”
70

 

Enligt Lindhagen var jakt och fiske ett barbari, men han ville inte helt förbjuda jakt då detta 

skulle vara stridande mot naturlagarna. Människan beskrevs också som ett djur, och liksom 

andra djur måste hon leva på jakt och ibland även skydda sig med den, men då människan har 

en själ borde det finnas någon måtta på grymheten inskrivet i själva jaktlagen.
71

 I 

riksdagsdebatten fortsatte Lindhagen debattera för en mer humaniserad jakt. Han menade att 

jakten är en humanitetsfråga i förhållande till djuren och mer hänsyn borde tas i lagen till de 

som verkligen behöver jakten för sitt husbehov och inte så mycket till ”förnämiteternas 
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drevjakter”.
72

 Ömhet mot djur måste visas även under jakt och exempel på detta måste införas 

i jaktlagen som ledning för jägarna. Sverige borde ha en internationell lagstiftning kring 

djurskydd, en s.k. ”djurens balk” för att gå ut i världen och verka för humanism. Särskilt 

flyttfåglarna nämndes som svårt utsatta då de under sina färder i andra länder mördades i 

miljontals mest för att bli till prydnader i damhattar.
73

 

Ett ökat skydd för villebrådet så att det inte tillfogades onödigt lidande och att jakten måste 

bedrivas humant diskuterades flitigt i riksdagsdebatten. Lagstiftningens utformning av just 

detta tyder på att människorna, jägare eller inte, började få en ökad medvetenhet och omtanke 

om de vilda djuren. 

Efter att den nya jaktlagstiftningen trätt i kraft publicerar Svenska Jägareförbundets Tidskrift 

ett radiofördrag där de skriver: 

För många bilister har det blivit en sport att med alla medel söka köra över dessa djur, 

som under olika omständigheter uppehålla sig på landsvägarna. En del av dessa 

bilmarodörer stanna efter dådet och plocka förtjusta reda på de lemlästade djuren – 

andra göra sig ej detta besvär. --- Jag vill påpeka att i bägge fallen göra sig bilisterna till 

brottslingar – i det förra fallet bedriva de olaglig jakt, i det senare göra de sig dessutom 

skyldiga till djurplågeri /…/74 

Jaktstadgan förbjöd jakt från motorfordon i ett försök att stoppa de bilister som såg det som en 

sport att försöka köra över ett villebråd med sitt fordon, dock fanns det inget om detta 

inskrivet i jaktlagen. 

Licensjakten på älg har hos den stora massan av de svenska jägarna aldrig varit populär 

skriver tidningen Jakt och Jägare. Den betraktas som en klasslag med drag av feodalism och 

medeltid, något som inte hör hemma i det demokratiska samhället. Den jägare som har det 

allra minsta sinne för humanitet och jaktvård skulle aldrig fälla en kalvförande älgko, och 

ännu mindre om hon har två kalvar då hon som avelsdjur är ett kapital. Med detta ifrågasätter 

skribenten vad man ska tänka om lagen, som tillåter ett fåtal att jaga älg när alla andra 

människor förbjudits göra det pga. ett stort köttöverskott.
75

 En insändare angående älgjakten 
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och jägarmoralen lyder; ”Att skjuta en älgko med åtföljande kalv är som att slå ihjäl hönan 

som värper guldägg.”
76

 

En notis i Svenska Jägareförbundets Tidskrift säger att viss lokalpress valt att inte meddela 

hur många älgar som skjutits under älgjakten eller vilka skyttarna är; ”Ur ren 

djurskyddssynpunkt finna emellertid tidningarna den glorifiering av de enskilda 

prestationerna, som publiciteten onekligen innebär, olämplig och omotiverad.”
77

 Älgen som 

villebråd betraktas i övrigt som Europas förnämaste högvilt och det är svenska jägares plikt 

att vårda den.
78

 Om man jagar med omdöme och kan lämna skoveltjurarna
79

 i fred tills de når 

sin fulla utveckling vid 18-20 taggar eller fler, då är de ”furstliga byten, de förnämsta som går 

att få.”
80

 

Älgen är ett stort djur och ett eftertraktat vilt för många jägare att försöka fälla. Skoveltjurar 

med 18 taggar eller fler beskrivs som furstliga byten och detta kan anspela på en gammal 

tankefigur rörande jakt och status med ursprung i medeltiden då högviltjakten var förbehållen 

kungen. Den jägare som skjutit älgen med den största hornkronan vinner också störst respekt 

bland de andra och så är det säkert bland många jägare även idag. 

Lokalpressens beslut att inte glorifiera de enskilda prestationerna vid älgjakten verkade med 

största sannolikhet till fördel för jaktvården och den humaniserade jakten, då det mellan 

raderna går att tolka detta beslut som att den bästa jägaren inte nödvändigtvis behöver vara 

den som skjutit den största älgtjuren. 

Ett rovdjur får inte behandlas inhumant bara för att det blivit fött till ett rovdjur. Den verklige 

jaktvårdaren är alltid human, det vill säga jägarmässig i ordets bästa bemärkelse, och avser 

aldrig att utrota, endast att reducera rovdjurstammen för att öka tillgången på det nyttiga 

villebrådet.
81

 

En mer humaniserad jakt går hand i hand med en ökad viltvård. Det ställs högre krav på 

jägaren och dennes skicklighet och förmåga att bedöma sitt villebråd. Även rovdjuren 

beskrivs ha sin plats i naturen och måste vårdas lika väl som de andra vilda djuren. 
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I avsnittet om Jakt och humanism finns det en tydlig tankefigur om de vilda djuren och deras 

välmående som kan tänkas ligga bakom diskursen. I ett försök att berättiga jakten måste den 

bli mer humaniserad. Jaktmedel som fällor och snaror förbjöds och det ställdes högre krav på 

jaktvapnen. Allmänheten visar sitt stöd för en utökad viltvård genom att lokalpressen väljer 

att inte glorifiera älgjägarna, licensjakten på älg jämförs med medeltidens feodalism, 

motorfordon förbjöds vid jakt både på land och till sjöss och alkohol i samband med jakt 

ifrågasattes. Enligt Asplund kan tankefigurerna påverka basen likväl som basen kan påverka 

tankefigurerna.
82

 Diskursen om en mer humaniserad jakt och omtanke om djuren visar på att 

tankefiguren om de vilda djuren kan satt igång en långsam förändring i jaktens grundläggande 

basförhållanden. Människan jagade inte längre för försörjningens eller födans skull och för att 

kunna berättigas behövde jakten söka andra grunder att stå på, som t.ex. att vårda 

viltstammarna. 

7.1.3 SÖNDAGSJÄGARE OCH OKYNNESJAKT 

I riksdagsdebatten diskuterades det eventuella tvånget att betala jaktvårdsavgift och lösa 

jaktkort. En talare hoppades att om detta förslag går igenom kommer det att befria Sverige 

från ”söndagsjägarsystemet”. I det här fallet menade talaren den grupp ynglingar som 

uppgavs bege sig ut för att jaga hare och bara sköt utan att egentligen döda så värst många 

men säkerligen skadskjuta desto fler. Han önskade därför att tvånget att betala jaktvårdsavgift 

och lösa jaktkort skulle göra så att Sverige blir ”kvitt detta okynne på jaktens område.”
83

 

En annan talare menade att de som går svårast åt vid jakten är de hemmavarande 

bondsönerna, vilka beter sig som söndagsjägare och okynnesjägare och som anser sig ha 

jakträtt även på närliggande marker. Det föreliggande lagförslaget försökte bringa ordning i 

jakten och förhindra detta genom att alla som ville jaga skulle betala jaktvårdsavgiften.
84

 

Herr Ekströmer, talare i första kammaren, sa att människan är viltets största fiende och att den 

moderna vapentekniken hade gett varje man goda vapen. Detta var en av anledningarna till att 

det var så lite vilt i markerna då dessa män söndag efter söndag gick ut och jagade och inte 

gav sig förrän de skjutit den sista haren.
85

 Även herr Liedberg, talare i andra kammaren, ansåg 

att det oftast var de personer som bara tar bössan med sig någon enstaka gång som 

representerade okynnesjägarna. Dessa människor hade inget intresse för det vilda och kunde 
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inte uppskatta skönheten och glädjen av att se vilda djur i naturen. Det var också dessa s.k. 

jägare som inte hade någon humanitet i sitt jaktutövande, och det var ofta dessa det stod om i 

tidningarna när människor skjutits istället för älgar. Olycksfallen kunde såklart inte förhindras 

för att alla måste lösa jaktkort, men det lilla besvär som lösandet av jaktkort kunde innebära 

för vissa, kanske kunde hindra en och annan okynnesjägare från att ägna sig åt jakt.
86

 

Svenska Jägareförbundets Tidskrift beskriver att skott efter ett villebråd på för långa avstånd 

är ett brott. Utsikterna att träffa och döda är små, men möjligheterna till skadskjutning desto 

större; ”De som skryta med att på 70 meter och däröver hava fällt ett villebråd med 

hagelbössa äro icke värda att kallas jägare. Det äro okynnesskyttar, ingenting mindre.”
87

 

Tidningen Jakt och Jägare påpekar att jaktvård är den väg man måste gå för att bli av med 

sadistjägare som bara njuter av att döda och minska antalet tjuvskyttar.
88

 

Det finns en annan betydelse av ordet söndagsjägare som en skribent i Svenska 

Jägareförbundets Tidskrift använder. Han menar söndagsjägare i den bemärkelsen att det 

endast är söndagar som vissa jägare har tid att gå ut i skog och mark.
89

 

Det verkar funnits en allmän uppfattning om hemmavarande bondsöner, och de jägare som 

bara tog bössan med sig då och då, som söndagsjägare i ordets negativa innebörd. De hade 

inte någon som helst omtanke om jakt- eller viltvård utan bara sköt utan att knappt veta vad 

det var de sköt på. I riksdagsdebatten ville man förhindra dessa okynnesjägare genom att de 

skulle betala jaktvårdsavgifter och gå med i jaktvårdsområden. I lagen bestämdes att den som 

vill jaga på annan mark än den han äger eller har rätt att bruka måste betala jaktvårdsavgift.
90

 

Asplunds modell för idéhistorisk forskning är mycket komplex och förhållandet mellan 

nivåerna är svåra att avgöra.
91

 Diskursen om söndagsjägare och okynnesjakt i 

riksdagsdebatten och tidningarna visar på att det verkar råda en föreställning om vissa jägare 

som mindre bra och inte särskilt noga med jakt- och viltvård. Diskursen kan grunda sig i 

tankefiguren om jakträtt, i det här fallet att jägaren anser sig ha rätten att jaga vad och när han 

vill, som i sin tur kan komma antingen från basförhållandet om jordägande/äganderätt eller 

från basen försörjning/föda. Vilket förhållandet än är nivåerna emellan, så uppfattar jag i det 

här fallet att tankefiguren härstammar ur ett gammalt förhållande mellan jägare och villebråd, 
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där villebrådet antingen betraktas som föda eller som ett slags ägodel och inte något levande 

som behöver vårdas och värnas om. 

I den tidigare forskningen finns inget om ovan beskrivna söndagsjägare eller okynnesjakt. Då 

Perssons och Arvidsons avhandlingar i huvudsak är byggda på intervjuer, kan frånvaron av 

dessa begrepp ha sin förklaring i att sagesmännen inte tillfrågats om detta, eller inte sagt något 

om det, av den enkla anledningen att om sagesmannen själv varit söndagsjägare i den negativa 

bemärkelsen hade han nog inte erkänt det i intervjun. 

7.1.4 ÄGANDE OCH URGAMLA RÄTTIGHETER 

Jordägaren föreslogs, och stadgades senare i lagstiftningen, vara fri från att betala 

jaktvårdsavgift då grundsatsen om hans frihet att jaga på sin egen mark var så starkt rotad i 

det allmänna medvetandet, att påbud om att alla skulle betala avgiften troligen skulle komma 

att göra mer skada än nytta.
92

 Lagförslaget tog däremot bort rätten att jaga på öppna havet, 

skärgårdar, klippor och skär, som tidigare varit tillåtet för vem som helst, i ett försök att stävja 

den okontrollerade nöjes- och okynnesjakten som ofta utövades på dessa ställen. Endast den 

bosatta kustbefolkningen hade fortfarande rätten att jaga säl eller sjöfågel där då de gjort det 

sedan urminnes tider för sitt levebröd.
93

 

I riksdagen debatterades frågan om äganderätten till marken och viltet. I båda kamrarna fanns 

det talare som ansåg att äganderätten, och därmed jakten på marken, inte per automatik 

innebar att det var markägaren som skapade villebrådet. Viltet var naturens gåva till 

markägaren och djuren själva beskrevs inte ha någon uppfattning om gränser och då kunde 

inte heller människan slå fast vem som hade rätt till villebrådet.
94

 

Andra talare i de båda kamrarna menade att de vilda djuren inte var någon egendom, men att 

den jordägare vars mark villebrådet för tillfället befann sig på hade rätten att fälla det. 

Jakträtten på egen mark hade varit gällande sedan urminnes tider och folket ute i bygderna 

skulle inte förstå varför de eventuellt måste betala en jaktvårdsavgift för att gå ut i skogen. 

Dessa jordägare tog i många fall bössan med sig ut i skogen av gammal vana för den händelse 

att de skulle stöta på något villebråd.
95

 Rätten att jaga på egen mark ansågs härstamma ur den 

gamla jordäganderätten och bondeklassen värderade denna mycket högt. De jordägare som 
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inte var verkliga jägare utan bara hade bössan som ett sällskap eller för att skjuta ett 

skadedjur, skulle inte behöva betala jaktvårdsavgiften.
96

 

I riksdagsdebatten ifrågasattes titeln jägmästare som talaren upfattade som grym, och menade 

att den fanns endast för att innehavaren ville ha en fin glans över sig och ett privilegium att 

jaga. Detta besvarades av en innehavare av denna titel som anmärkte att titeln jägmästare hade 

generationers hävd i Sverige och därför skulle lämnas ifred.
97

 

Kungen och vissa andra tjänstemän samt den befolkning som av olika anledningar stadgades 

särskild jakträtt, var befriade från att behöva betala jaktvårdsavgiften och lösa jaktkort.
98

 I 

debatten i riksdagen påpekades att Hans Majestät Konungens uråldriga rätt till jakt inte kunde 

ifrågasättas och han behövde därför inte lösa jaktkort.
99

 

Svensk Jakt beskriver vårjakten på morkulla och sjöfågel som en rest av forna tiders 

jaktmetoder. Starka krafter har verkat för att få ett stopp på denna vårjakt; ”Känslan driver 

oss att slopa dessa kvarlevor från fordom, förståndet talar för att man ej för hårt bör ingripa i 

de svenska jägarnas urgamla och traditionsmättade rättigheter.”
100

 Men en modern jaktvård 

kräver en ökad hänsyn ur naturskyddssynpunkt och tidningen tror inte det kommer dröja 

många år innan det kommer förändringar även inom vårjakt på fågel.
101

 

Jaktvännen för en diskussion angående att lagen ger markägare rätt att koppla hundar som 

kommit in på deras mark. Tidningen önskar att lagen ändras eller tas bort så att andra 

markägare inte får koppla hunden under jakttid. Skribenten i Jaktvännen anser att lagen 

gynnar storgodsägarna och deras klappjakter. Den kan missbrukas på så vis att grannjägarnas 

hundar kopplas gång efter annan och sedan måste hämtas ut mot lösen. Detta i sin tur förstör 

jaktens nöje och skapar missämja bland jägarna i området. Den mindre markägaren befaras 

till och med att bli av med sitt jaktarrende då det i längden inte är något nöje att jaga när 

godsägaren bredvid ser det som en sport att koppla andras hundar.
102

 Enligt en representant 

för Svenska Jägareförbundet, greve Hamilton, är lagen demokratisk och skriven för alla, 

därför vill de inte medverka till att införa någon ändring. Jaktvännen, som representerar 
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Jägarnas Riksförbund, uttrycker starka åsikter för att jakt med stövare
103

 är bland de 

förnämsta jaktformerna för svenska män och att den har anor från forntiden. Skribenten anser 

att Svenska Jägareförbundet inte har något emot att ge den urgamla stövarjakten dödsdomen 

genom att inte medverka för en ändring i lagen.
104

 

Det verkar råda en motsättning mellan Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet i 

fråga om kopplandet av annans hund på egna marker. I artiklarna upplevs Jägarnas 

Riksförbund representera de mindre markägarna, medan Svenska Jägareförbundet, i texten 

representerad av greve Harry Hamilton, företräder storgodsägarna. Då Jägarnas Riksförbund 

bildades 1938, och kallar sig landsbygdens jägare, kan organisationen ha startas som ett slags 

motpol till Svenska Jägareförbundet, som ansågs bestå av storgodsägare och deras intressen. 

Urgamla rättigheter såsom jakträtt och människans rätt att härska över naturen ansågs som 

väldigt känsliga ämnen att lagstifta kring. Den undersökta tankefiguren, om rätten till jakt, 

kan anses härröra ur basnivån om jordägande. Enligt Asplund är basen i de allra flesta fall 

mycket långsam i sin förändring, och denna långsamma förändring kan till viss del hänga kvar 

även i tankefigurerna.
105

 Detta kan vara en anledning till att just jordägande och jakträtt i 

jaktlagstiftningsdiskursen upplevdes som svårföränderliga och känsliga. 

Clarke beskriver hur han jagar för att komma åt den förståelse för naturen som ursprungligen 

fanns hos människorna och för många jägare beskrivs jakten vara en djupt rotad kulturell 

tradition som utgör kärnan av jägarens identitet.
106

 Här finns en likhet med denna 

undersöknings resultat då jakten och den urgamla rätten till jakt, liksom jordägande, beskrivs 

som mycket viktigt för jägarna och markägarna. De har alltid jagat på sina egna marker och 

jakten är därför en del av dem själva. Detta kan tolkas som att den urgamla jakträtten är en del 

av den djupt rotade kulturella traditionen både i delar av Nordamerika och Sverige. Enligt 

Arvidson fanns det många svenskättlingar i det cirkumpolära område som innefattar båda 

länderna.
107

 Detta gör att även den gamla kanadensiska kulturtraditionen jakt kan ha 

kopplingar till de svenska jägarna och jakten med alla dess traditioner och rättigheter. 
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7.2 JAKT SOM REKREATION 

I lagförslaget stod det att jakten i äldsta tider hade varit en av människans viktigaste 

förvärvskällor, men att den spelade en allt mindre roll i det svenska folkhushållet under 

1930-talet. Jaktens värde var istället de tillfällen den gav till rekreation och förströelse.
108

 

Det beskrevs som svårt att införa förändringar i form av jaktvårdsavgifter och bildandet av 

jaktvårdsområden på ett område som så länge varit oförändrat. Det handlade om människors 

tankar, känslor och förströelser snarare än ekonomiska realiteter. Jakten var inte något 

näringsfång utan ett nöje, en sport, för den som valde att utöva den. Jaktvårdarna önskade att 

alla skulle få möjlighet att ta del av den trevnad och rekreation som jakten gav.
109

  

Jägarnas Riksförbund vill motverka ”lustjakten” som förekommer i de stora jordägarnas 

kretsar. Jakten ska vara för alla och inte enbart ett överklassens nöje.
110

 En skribent i 

Jaktvännen uttrycker sitt missnöje över att den nya jaktlagen inte tagit någon hänsyn till den 

rekreation som jakten ger. Till vilken nytta betalas jaktvårdsavgifterna in om bara de som inte 

äger någon egen mark måste betala medan jordägarna slipper?
111

 

Under jakttider meddelas i Jaktvännen att stövarjaktens nöje är slut för säsongen och det vilt 

som fortfarande är lovligt, bl.a. kråkor och hökar, hör till leksaksjakten – en sport för 

pojkar.
112

 

Svenska Jägareförbundets Tidskrift menar att det finns ett behov av ökad teoretisk bildning 

inom jakt, särskilt när allt fler människor av modeskäl eller för sportens skull under 1930-talet 

börjat intressera sig för ämnet.
113

 

Jagar man av det skälet att jakten är på modet så måste det finnas en teoretisk grund för 

exempelvis tillvaratagande av byte och liknande. Detta har funnits tidigare också, men då gått 

i arv från en jägare till en annan, vanligen från far till son, och det har inte funnits något 

gemensamt för alla jägare. Jägarexamen infördes inte som obligatoriskt kompetensprov förrän 

1985,
114

 men de första tankarna på detta föddes med stor sannolikhet kring 1938 års 

jaktlagstiftning. I Svenska Jägarförbundets Tidskrift syns tecken på detta då en ökad teoretisk 
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och praktisk kompetens efterfrågas hos den som är jägare, och även Eric Hansson m.fl. 

önskade i sin motion att skjutskicklighet och teoretiska kunskaper, såsom insikt i gällande 

jaktlagar och liknande bestämmelser, skulle stå med i jaktlagstiftningen.
115

 

En tankefigur som kan tänkas vara rådande i förhållande till diskursen i det här fallet är 

föreställningen om jakt och dess berättigande. Tankefiguren i sig kan här vara ett exempel på 

hur tankefigurer kan påverka basförhållanden. Asplund menar att tankefigurerna innefattar 

någonting nytt i förhållande till basen, liksom diskursen innefattar något nytt i förhållande till 

tankefigurerna.
116

 I det här fallet är det tankefiguren om jaktens berättigande som påverkar 

basen i rikting mot förändring snarare än tvärtom, eftersom jakt under den här tiden börjar 

motiveras av andra skäl än tidigare. 

Jakten gav tillfällen till rekreation och det var enligt lagförslaget det huvudsakliga värdet av 

den i 1930-talets Sverige. Persson skriver i sin avhandling att om en individ börjat jaga på 

egen hand, utan att blivit presenterad för jakten av någon vän eller släkting, så är rekreationen 

det starkast bakomliggande motivet till att personen började jaga. I de olika åldersgruppernas 

motiv till jakt är det också rekreationen som ligger i topp tillsammans med 

naturupplevelsen.
117

 Colpitts skriver att jakten i Kanada efter första världskrigets slut 

inriktades allt mer mot sport och rekreation istället för att vara ett näringsfång.
118

 

Forskningen i Sverige och Kanada styrker i det här fallet föreställningarna om jakten som ett 

slags rekreation. I takt med att jakten som försörjning och näringsfång minskade var jägarna 

tvungna att hitta ett annat motiv till att jaga. För att kunna rättfärdiga utövandet blev därför 

viltvården sannolikt ett viktigt jaktmotiv för samhällets skull, tätt följt av rekreationsmotivet 

för jägarens skull. 

7.3 JAKT- OCH VILTVÅRD 

Sverige beskrevs i utredningen som ett land som i hög grad hade möjlighet att hysa en artrik, 

talrik och välmående villebrådsstam. Jakten hade länge bedrivits för att komma över så 

mycket vilt som möjligt utan en tanke på stammarnas framtid. Allt starkare röster hade höjts 

mot detta från både jaktvårdare och djurskyddsvänner och det var med detta i åtanke som 
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föreliggande förslag till jaktlagstiftning utformades.
119

 Människans förpliktelser mot naturen 

hade fått en ökad förståelse hos stora delar av det svenska folket. Uppfattningen att den som 

jagade inte endast hade rätt att beskatta villebrådet utan också skulle sörja för dess skydd och 

fortlevnad hade börjat tränga fram.
120

 

Den föreslagna jaktlagstiftningen och jaktstadgan kom att förbättra förhållandena inom jakt- 

och viltvården. I första paragrafen till förslaget till lag om rätt till jakt stod det att det låg på 

jakträttsinnehavaren att se till så att avjagningen var lämplig för bevarandet av en artrik och 

livskraftig villebrådsstam. Jakten ”ska komma att utövas under former, som motsvara nutida 

krav på människans uppträdande i förhållande till den levande naturen.”
121

 

Lagen sågs som ett framsteg jämfört med rådande förhållanden. Dess grundläggande tanke 

var att vårda och skydda villebrådet och bevara det värde som fanns i ett rikt nyanserat och i 

möjligaste mån oförstört naturliv. 122
 

När andra världskriget rasar i Europa och Sverige ligger i beredskap om svenskarna skulle bli 

indragna i kriget, påminner Svensk Jakt om att man inte får glömma jakt- och viltvården.
123

 

Jägaren borde inte hänga bössan på väggen bara för att det är orostider eller för att 

jaktsäsongen är slut, utan gå ut i skog och mark och bevaka och studera naturen och djuren för 

att få en ökad förståelse för det vilda. Tjuvskyttar, lösspringande hundar, katter och kråkor är 

viltets största fiender och dessa kan hållas efter om jägaren rör sig i markerna även under 

icke-jaktsäsong.
124

 Rovdjuren får inte urskiljningslöst jagas, de ska jagas efter den skada de 

åstadkommer på den matnyttiga viltstammen, och all jakt ska ske med förstånd och viltet 

skjutas av efter hur stora stammarna är.
125

 

Svenska Jägareförbundets Tidskrift menar i en artikel att människans rätt som härskare över 

djuren också kräver ett stort ansvar av varje jägare och naturvän. En natur utan några vilda 

djur är en död natur. Villebrådets antal borde därför bestämma avjagningen och för att få så 

bra artrikedom som möjligt ska jägaren under vintern ställa i ordning foderplatser och 
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fågelholkar för att underlätta för djuren.
126

 I ett annat nummer av tidningen presenteras en 

artikelserie angående naturens samspel, hur klimat och natur påverkar djuren och hur 

människan påverkat och påverkar detta: 

Man kan ju säga, att jaktvård eller villebrådsvård i viss grad måste innebära våld på 

naturen, för att liksom annan civilisation och materiell kultur tvinga naturen att ge eller 

producera just de nyttigheter man eftersträvar, det må nu vara av estetiskt, sportsligt 

eller ekonomiskt värde.127 

Människan betraktades under den här perioden som en varelse som stod över djuren. I citatet 

ovan beskrivs detta tydligt då människan måste ingripa i naturen för att den ska ge människan 

vad hon behöver. McCutcheon nämner viltvården som viktigt både för djur och människor för 

att de ska kunna leva i harmoni med varandra. Människans roll som härskare över djuren gör 

att hon måste vårda dem för både sitt eget och viltets väl.
128

 Svenska Jägareförbundets 

Tidskrift ger i citatet uttryck för detta, oavsett vilket värde jakten än må ha för den som ägnar 

sig åt den. 

Jägarens främsta plikt är således jaktvården. Den ställer högre krav på jägaren än att bara 

hantera bössan och kunna föra en hund. Det är under icke-jaktsäsong som de största kraven 

ställs på jägarens närvaro och vårdande arbete i markerna. ”Vill han skörda, måste han 

dessförinnan plöja och så.”
129

 

I älgjaktstider uppmanar Svenska Jägareförbundets Tidskrift till att man ska spara kalvförande 

kor och skoveltjurar. Kon är den som till största delen bidrar till att älgstammen ökar och 

skoveltjuren bör också sparas för avelns skull, åtminstone tills de kommer upp i en 

hornutveckling med ca 14 taggar. Tidningen uppmanar också jägarna att gå med i eller bilda 

lokala jaktvårdsföreningar för en bättre, gemensam jaktvård.
130

 Svensk Jakt diskuterar 

älgjaktsrubriker i lokalpressen och menar att fällandet av vilt aldrig kan rubriceras som en 

beröm- eller beundransvärd åtgärd. ”Det enda som verkligen i en jägares gärning är värt 

berömmelse, är förmågan att skaffa vilt på sina marker och den därmed sammanhängande 

självkontrollen vid jaktutövningen.”
131
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Viltvård för människan såväl som för djurens bästa uttrycks tydligt i flera referat ovan. En 

ökad medvetenhet om djur och natur följde med frågan om varför det idkades jakt när det inte 

längre var lika nödvändigt för överlevnad eller försörjning. Jakten började få ett annat syfte 

för människan under 1900-talet, och som Colpitts skriver har det idag blivit ett medel för att 

klara av det allt mer industrialiserade och urbaniserade samhället.
132

 En chans att återgå till 

människans natur som den en gång var, och för att kunna göra detta måste det finnas vilda 

djur att vårda, såväl för ett jaktligt syfte som för rekreation. 

Även här finns en tankefigur liknande den i avsnittet Jakt som rekreation ovan. Jägarna söker 

andra motiv för att berättiga utövandet av jakten. Undersökningen visar att jakt- och viltvård 

var ytterligare en väg att gå utöver rekreationssyftet för att berättiga jakten. 

I undersökningen framkommer viltvården som det största motivet vilket delvis stämmer 

överens med Perssons avhandling som visar att övervägande andelen jägare i någon mån 

ägnade sig åt viltvård.
133

 Skillnaden är att viltvården i Perssons undersökning i de flesta fall 

kommer efter naturupplevelsen och rekreationen, medan det i den här undersökningen är det 

övervägande största motivet. 

7.4 VENATORISKA MOTIV TILL JAKT 

I en artikel i Svenska Jägareförbundets Tidskrift diskuteras vilken jakt som är den mest 

tilltalande. En jaktexpert anser att den trevligaste jaktdag han varit med om var en då han inte 

skjutit ett enda skott. Han anser att det finns de jägare, som kanske snarare borde kallas 

skyttar, som räknar en jaktdags värde efter hur många djur de skjutit.
134

 Artikeln beskriver 

vidare hur man bäst bedriver klappjakt efter fasan och avslutar med: 

Klappjakt är sport och kan vara verkligt fin sport, men det bör ej ligga tävlan i den. En 

klappjaktsdag bör mera verka som om jag i trevligt sällskap gör en lång promenad i skog 

och mark /…/ där jag dels kan beskåda och begrunda mer eller mindre välskött 

skogsbruk och andra markförhållanden, dels njuta av naturen samt se och kanske skjuta 

en del vilt. Då har jag mot eftermiddagen i regel upplevat en hel del, vilket gör mig 

upplagd att i vänners krets tillbringa en angenäm afton.135 
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Jaktvännen diskuterar avundsjukan mellan jägare där den ena har fått skjutit något och den 

andra inte. Tidningen frågar sig om inte den klingande vackra musiken i drevet är nog? ”För 

övrigt är ju sökandet alltid förmer än finnandet, och spänningen – inte upplösningen – är 

dock till sist alltid all jakts högsta njutning.”
136

 

Jaktens existensberättigande har förändrats i dess grundläggande förhållanden. Människan 

jagar inte längre för födans skull utan andra förhållanden, t.ex. rekreation, viltvård och 

spänningsupplevelser, börjar vid den här tiden utgöra motiv. Basförhållandena kan sägas 

genomgå en långsam förändring och således påverka tankefigurerna kring de vilda djuren och 

jaktberättigandet att ha sitt ursprung i en annan bas. Omvänt kan sägas att diskursen om jakten 

som rekreation, viltvård, och dess venatoriska motiv, kan återspegla en tankefigur om de vilda 

djuren som i sin tur kan påverka en långsam förändring om jaktens grundläggande 

basförhållanden. Vilket det än är så sker vid den här tiden en förändring av samhällssynen på 

jakt och vilt, och jägarna måste därför söka andra motiv för att försöka berättiga jakten. 

Perssons avhandling visar på att en klar majoritet av jägarna skulle fortsätta jaga nästa jaktår 

även om de inte lyckats fälla något vilt under innevarande jaktår. Det är dock den största 

delen av de jägare för vilka det venatoriska motivet spelar störst roll som tillhör den minoritet 

som anser det som viktigt att de får fälla något villebråd. Detta är intressant då det venatoriska 

motivet är mer än själva dödandet av bytet, dock behöver inte dödandet därför vara 

exkluderat. Persson menar att detta motiv som ökar spänningen inför jakten, t.ex. genom 

hundarnas hardrev eller deras ståndskall på älg, också gör att jägarna gärna vill fullfölja 

upplevelsen genom att fälla ett villebråd.
137

 

I den här undersökningen framkommer det endast i tidningarna att andra upplevelser under en 

jaktdag än själva dödandet verkar spela roll för skribenterna. Tidningarna uttrycker att det 

finns andra upplevelser utöver dödandet som förklarar varför en jägare ger sig ut i skogen. 

Den långa promenaden i skog och mark som Svenska Jägareförbundets Tidskrift beskriver, 

liksom chansen att betrakta andras skogsbruk, eller höra en hund driva kan vara några. 

Naturupplevelserna verkar i dessa fall spela en stor roll för artiklarnas författare. Det faktum 

att det är två jägartidningar som publicerat detta är intressant. Med stor sannolikhet är 

författarna själva jägare och därför i en situation där de knappast kan beskriva att skjuta ihjäl 
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så många fasaner som möjligt är det bästa de vet, särskilt inte när en mer humaniserad jakt 

och viltvård eftersträvas till och med i lagstiftningen. 

7.5 JAKTEN UR EN EKONOMISK SYNPUNKT 

I 1936 års jaktlagstiftningsbetänkande påpekades att om jakten i 1930-talets Sverige skulle 

komma att få en ökad betydelse för ekonomin genom inkomster från jaktarrenden och en ökad 

villebrådsstam, skulle den ändå vara en binäring i förhållande till jord- och skogsbruket. Vid 

intressekonflikter med dessa måste jakten därför ge vika.
138

 

En motionär uppfattade lagförslaget som att det visade på nöjesjakten som det viktigaste 

målet snarare än husbehovsjakten. De människor som bodde i fjällen skulle, enligt 

motionären, ha företrädesrätt till jakt och fiske, särskilt i ödebygderna, då det var dessa 

människor som jakten och fisket verkligen behövde livnära.
139

 Jordbruksutskottet skrev dock 

att andra jägare kunde få tillstånd att jaga på sådana områden om de kunde jaga utan fara för 

vilttillgången och utan att besvära den bofasta befolkningen. Då jakt kunde bedrivas och vara 

ekonomiskt lönande, vanligen under vinterhalvåret, tilldelades dessa jakttillstånd i första hand 

ortsbefolkningen.
140

 

I andra kammaren diskuterades hur vissa markägare påstods inte vilja gå med i 

jaktvårdsområden då deras syfte med jakten var att för egen del utvinna så mycket som 

möjligt för minsta möjliga kostnad. När det sedan var dags för älgjakt lade sig den s.k. 

osolidariske markägaren på sina marker och inväntade älgarna som grannjägarna satt i rörelse. 

”Utan att själv ikläda sig några kostnader tillgodogör sig alltså denna markägare på ett 

ohederligt sätt i viss omfattning frukterna av jaktvårdsföreningens arbete.”
141

 

En talare i riksdagsdebatten delade inte den uppfattningen att jakten var ett näringsfång, som 

han påstod att vissa jaktvårdsintresserade beskrev den. En rättvis bokföring skulle säkerligen 

ha visat på att jakten gav ett underskott.
142

 De flesta jordbrukare såg nog inte jakten som 

någon ekonomisk tillgång och den tog egentligen mer tid än som betalade sig. Tog jordägaren 

bössan med sig ut i markerna till arbetet och råkade få syn på något spår i snön, då lämnade 

han arbetet för hela dagen och gick inte hem förrän på kvällen och hade kanske inte hittat 
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haren ändå. I dessa fall var det nog en dålig ekonomi att ta bössan med sig då man skall gå ut 

och arbeta.
143

 

Under den undersökta perioden pågick en fundamental förändring för jaktens motiv. Jakt för 

försörjning och ekonomi hade minskat och blivit nästan obefintlig, medan jakt för rekreation, 

viltvård och spänning började ta större plats. Liksom i ovanstående avsnitt om jaktmotiv syns 

också här tankefigurerna jaktberättigande och föreställningen om de vilda djuren. De verkar 

ha satt igång en långsam förändring för jaktens basförhållanden då det även i diskursen märks 

starka åsikter för en annorlunda motivering av jakten i form av lagstiftning om jakt- och 

viltvård, viltvårdstips och jaktredogörelser i tidningarna, samt konstaterandet av jaktens 

minskade ekonomiska betydelse i förhållande till andra näringar. 

Även om jakten under början av 1900-talet till största delen inte bedrevs av försörjnings- eller 

ekonomiska skäl, utgjorde den ändå för vissa en del av inkomsten. Arvidsons intervjuer med 

allmogejägarna om deras försörjning visade att jakten för de skickliga jägarna gav liknande 

eller ibland högre inkomst än deras säsongsjobb som skogs- eller jordbrukare. Resultatet var 

dock väldigt varierat sagesmännen emellan.
144

 Jakten var på 1930-talet en försörjning utöver 

ett annat arbete, och det framkommer också i riksdagstrycken och utredningen att vid 

konflikter med skogs- eller jordbruket måste jakten komma i andra hand. 

Arvidson har även gjort en undersökning kring samma period rörande jakt och fångst i Alaska 

och Yukon och han uppger i sin avhandling att det främsta motivet till att jägarna och 

fångstmännen, trappers kallas de, flyttade till området var av försörjningsmässiga skäl. Under 

vintermånaderna försörjde de sig som pälsjägare medan de flesta under sommaren hade andra 

arbeten, t.ex. guldgrävare eller anläggningsarbetare.
145

 En avgörande skillnad mellan de 

nordsvenska allmogejägarna och de nordamerikanska pälsjägarna, var att man i största delen 

av Nordamerika inte fick sälja eller byta kött från vilt. All inkomst som de nordamerikanska 

jägarna fick var således från skinnförsäljning till skillnad från de svenska jägarnas ekonomi, 

där försäljningen av hare och fågel var av större betydelse. Köttviltet, främst älg och vildren, 

jagades i Alaska och Yukon endast för husbehovet.
146

 Colpitts styrker detta då han skriver att 

de kanadensiska jägarna fram till första världskriget fick sälja och handla med viltkött, men 

att detta reglerades för att skydda viltet från utrotning då priserna steg skyhögt pga. köttbristen 
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under kriget. Nya föreskrifter infördes där jägare inte längre fick sälja eller byta viltkött till 

personer som inte själva var jägare.
147

 

I Alaska och Yukon tycks jakten ha spelat en något större roll för försörjningen, även om den 

också där bedrevs i kombination med ett annat arbete. Utifrån Arvidsons text verkar de 

nordamerikanska jägarna betrakta jakten mer som ett yrke än vad de svenska jägarna gjorde, 

vilka betraktade jakten som ett intresse från barndomen, nästan som ett slags besatthet.
148

 Men 

i Perssons avhandling är det bara en procent som uppgett att de jagar för att det är ekonomiskt 

lönsamt och därför avfärdar han ekonomin som ett motiv för jakt.
149

 

Jakt i Sverige på 1930-talet har haft en mycket liten ekonomisk betydelse. I källmaterialet 

finns det nästan ingenting som tyder på att jakten skulle spela någon större roll för jägarens 

inkomster. Endast en motion uttryckte att jakten för fjällfolket var av livnärande karaktär och 

lagen lät den bofasta kustbefolkningen jaga för sitt uppehälle. I övrigt har jag inte funnit något 

som styrker Arvidsons slutsatser att många jagade som en försörjning åtminstone delar av 

året. Det undersökta materialet talar mer för Perssons slutsats att jakten inte var av någon 

större ekonomisk betydelse för jägarna. 
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8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Det finns inte så mycket tidigare forskning kring jakt i Sverige men jag har använt mig av två 

avhandlingar, Roy Perssons Jakt och Jägare, initiering och utövandemönster (1981) inom 

sociologi och Birger Arvidsons Den nordsvenska allmogejakten (1983) inom etnologi, samt 

ett par nyare arbeten från 2002 respektive 2006 som diskuterar jaktens syfte i Kanada. 

Uppsatsens syfte är att bidra till forskningsläget kring jakt och varför människan jagar genom 

att försöka förklara de föreställningar, tankar och synsätt kring jakten, jägarna och viltet som 

fanns i 1930-talets Sverige. Uppsatsen är avgränsad till att gälla föreställningar om jakt under 

perioden 1936-1940. Under denna tid infördes en ny jaktlagstiftning som innebar en 

omfattande förändring av jakten och dess utövning. 

Metoden har varit en kvalitativ textanalys av materialet för att komma åt textens syfte, vem 

som skrivit den och i vilken situation den tillkommit. Det undersökta materialet är 

jaktlagstiftningen och riksdagstrycken rörande jakt 1938, statens offentliga utredning rörande 

jaktlagstiftningsfrågor 1936 och tidningarna Svensk Jakt och Jakt och Jägare 1936-1940. Den 

teoretiska utgångspunkten har varit Johan Asplunds modell för idékritisk forskning där han 

anser att idéhistorisk forskning måste innefatta minst tre nivåer, diskurs, tankefigur och bas. 

Undersökningen är till största delen kategoriserad utifrån Roy Perssons motiv för jakt, 

kategorierna finns i sin helhet på sidorna 7-8 ovan. Jag har i uppsatsen använt mig av 

Arvidsons definition av jakt såsom det aktiva dödandet av bytet med ett vapen. 

Att definiera varför man jagar, eller att definiera begreppet jakt och få med allt vad det 

innefattar för olika människor har varit svårt. Tidigare jaktlagstiftning har inte definierat 

begreppet och inte heller kunde man göra det i 1938 års jaktlag. I tidningarna beskrivs jakten 

som något trollbindande och mystiskt och att en människa föds till jägare. 

Det verkar finnas en allmän uppfattning i källmaterialet där jakten är något som alltid varit. I 

lagen definieras den därför utifrån en allmänt rådanden praxis eftersom alla som jagar vet vad 

jakt är, även om det upplevs som svårt att förklara och definiera den för andra. Arvidson 

skiljer mellan begreppen fångst och jakt, där jakten är det aktiva dödandet av ett byte med 

vapen. Författaren ger dock ingen vidare förklaring till vad som innefattas i jakt, t.ex. vilka 

byten som är lovliga, vilka tider man får jaga, med vilka metoder osv., vilket kan vara ett 

ytterligare exempel på svårigheten att ge en allmängiltig förklaring av begreppet som skulle 

behövas i t.ex. lagstiftningen. 
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I källmaterialet märks att en ökad humanisering av jakten och omtanke om det vilda 

efterfrågas från både statligt och allmänt håll. Uttalandet att även människan är ett djur som 

enligt naturlagarna måste idka jakt, men en human sådan då hon har en själ, ger en intressant 

föreställning om människan och viltet. Jakt ska vara tillåtet men på ett sätt som tar hänsyn till 

de vilda djuren. Detta innebar i sin tur en förändring av jaktens villkor som syns i Arvidsons 

avhandling där användandet av de allra flesta fångstredskap och fångstmetoder i lagen 

förbjöds. I Perssons forskning kan den ökade efterfrågan på humana jaktmetoder synas i hans 

sammanställning av jaktmotiven där vikten av viltvård var väldigt stark i alla åldersgrupper. 

Även Clarkes och McCutcheons texter kan bekräfta detta i sina redogörelser för varför de 

jagar där värnandet om viltet och naturen uppges som starka skäl. 

Vilda djur är inte någon enskild jordägarens egendom utan naturens gåva till skogen och 

markerna, men rätten att jaga på egen mark är uråldrig och härstammar ur den gamla 

jordäganderätten. Därför är det varje jordägande jägares ansvar att se till att markerna har en 

artrik och livskraftig villebrådsstam. Kungens jakträtt kan inte ifrågasättas och hans majestät 

behöver inte betala jaktvårdsavgiften då kungligheter haft rätten att jaga sedan urminnes tider.  

Källmaterialet visar på att det fanns en vida spridd föreställning bland det svenska folket att 

människan hade uråldriga rättigheter att bestämma över och jaga djuren. Ingen ny lag skulle 

komma att ändra på det. Jordägaren fick behålla sin gamla rättighet att jaga på egna marker 

utan att lösa jaktkort, men det faktum att detta börjat ifrågasättas tyder på att en förändring 

också på detta område så sakta satts i rörelse. 

Jaktlagstiftningen, tidningarna och även jägarna själva, uttrycker i avsnitt 7.1 ovan problem 

med att definiera ordet eller begreppet jakt. Jaktens svåra definition och betydelse kan komma 

av att den har haft olika diskurser vid olika tidpunkter – då den vid ett tillfälle speglat 

relationen mellan tankefiguren om jakt som en urgammal rättighet i diskursen – och då den 

vid ett annat tillfälle gått tillbaka på tankefiguren om de vilda djuren. Beroende på vilken eller 

vilka tankefigurer som lever kvar sedan tidigare påverkas säkerligen också diskursen och 

därför kan det vara svårt att sätta en slutgiltig definition av vad jakt innebär. Under samma 

avsnitt omnämns även vikten av att jakten måste humaniseras och söndagsjägarna i ordets 

negativa bemärkelse måste bort från markerna. Tankefiguren om de vilda djuren och deras 

välmående kommer starkt till uttryck här och ligger till grund för diskursen. Omfattningen av 

omtanken om de vilda djuren som de uttrycks i avsnittet har inte funnits tidigare och 

tankefiguren kan sägas ha satt igång en långsam förändring i jaktens grundläggande 
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basförhållanden, en förändring som även syns i senare avsnitt under avhandlingsdelen i den 

här uppsatsen. 

Ett basförhållande som däremot starkt uttrycks i diskursen finns i avsnitt 7.1.4, Ägande och 

urgamla rättigheter. Tankefiguren om rätten till jakt, som där undersökts, verkar tydligt 

komma ur basnivån om jordägande. Basnivåerna beskrivs av Asplund vara mycket 

långsamma i sin förändring och i frågan om lagstiftandet kring markägarnas urgamla 

rättigheter att jaga fritt på egen mark, blir detta särskilt aktuellt. I diskursen uttrycks tydliga 

åsikter om att denna urgamla rättighet borde förbli oförändrad, vilket i sin tur visar på att 

basnivåns långsamma förändring åtminstone till viss del även påverkar tankfiguren jakträtt. 

Ett samband mellan tankefigurerna om de vilda djuren och jakträtt, och basnivån jordägande, 

som diskuterats i styckena ovan, kan vara det att de vilda djuren som befinner sig på en 

jordägares mark också kan sägas ägas av denne. Vårdar markägaren sina ägor vårdar han/hon 

också de vilda djuren som befinner sig där, såldes kan det finnas ett samband även mellan 

viltvård och äganderätten till marken.  

Jakten som ett tillfälle till rekreation uppges i materialet ha blivit allt vanligare och 

jaktvårdarna önskar att fler människor kunde ta del av den trivsel och rekreation som jakten 

ger. Jakten beskrivs som en sport och ett nöje för alla som väljer att utöva den. En tolkning av 

detta är att jakten som ett nöje uppkom som en del av de nya vägar jakten behövde gå för att i 

samhället betraktas som befogad. I takt med att jakten som försörjning och näringsfång 

minskade var jägarna tvungna att hitta andra motiv för jaktens berättigande. Colpitts skriver 

att jakten idag har blivit ett medel för att klara av det industrialiserade och urbaniserade 

samhället. Då samhället genomgick förändringar också på 1930-talet fanns där säkerligen de 

människor som såg jakten som ett tillfälle att komma ut i naturen. Den var en chans för 

människan att återgå till sin ursprungliga natur. Men för att detta skulle vara möjligt behövde 

man vårda de vilda djuren, såväl för ett jaktligt rekreationssyfte som för de som befann sig i 

naturen utan vapen. 

Bland de olika åldersgrupperna i Perssons undersökning uppgavs rekreationen och 

naturupplevelsen som de främsta motiven till jakt. Colpitts skriver att jaktens huvudsakliga 

syfte förändrades efter första världskriget från att ha varit ett näringsfång till att bli en sport 

och ett tillfälle rekreation. I Arvidsons avhandling är jakten som försörjning fortfarande en 

viktig anledning till att de nordsvenska allmogejägarna jagar. 
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I mitt material har jag inte funnit något som styrker Arvidsons slutsats bortsett från ett fåtal 

yttranden kring samernas och den bofasta kustbefolkningens rätt till jakt. Att den nya 

jaktlagstiftningen 1938 med dess jaktvårdsavgifter och jaktvårdsområden innebar slutet för 

den gamla enmansjakten med fångst och fällor styrks desto mer. I lagen förbjöds flertalet 

jaktmedel i form av fällor och giller och bildandet av jaktvårdsområden och större jaktlag 

gjorde att fler människor började röra sig i skog och mark. Detta i sin tur innebar att gillrade 

fällor inte längre bara utgjorde en fara för viltet utan också för människor och hundar. 

I källmaterialet uppges viltvården som ett viktigt motiv för jakt, mer än rekreationen eller 

naturupplevelsen. Viltvården blev en viktig del av jaktens berättigande och rekreationsmotivet 

verkar följa tätt därpå. En möjlig tolkning kan vara att viltvården uppgavs som den största 

anledningen i både lagen och tidningarna för att ge samhället en bild att jägarna var viktiga 

för viltets skull. Eventuellt spelade rekreationsmotivet en större roll i diskussionerna jägarna 

emellan. Detta kan vara en anledning till att rekreationen och naturupplevelsen kommer före 

viltvården i Perssons undersökning där jägarna intervjuats om sina jaktmotiv. Även Clarke 

och McCutcheon uppger naturupplevelsen och viltvården som de största anledningarna till att 

de jagar. 

Jaktens venatoriska motiv kan vara ett vackert hardrev och en berikande skogspromenad 

under jakten, jägaren kan komma hem utan att ha avlossat ett enda skott och ändå känna sig 

tillfreds. Perssons avhandling visar att en majoritet av jägarna skulle fortsätta jaga nästa jaktår 

även om de inte lyckats fälla något vilt under innevarande jaktår. En intressant slutsats han 

kommer fram till är att det är bland den största delen av de jägare, som upplever det som 

viktigt att få fälla ett villebråd, som också det venatoriska motivet spelar störst roll för. 

Persson menar att det venatoriska motivet ökar jaktens spänning vilket också gör att jägarna 

vill fullfölja upplevelsen genom att skjuta ett villebråd. 

Källmaterialet ger inte mycket information om andra upplevelser utöver skottet och dödandet 

i annan mån än att tidningarna beskriver hur en lyckad jaktdag kan vara. En anledning kan 

vara att det i riksdagsdebatten och lagstiftningen inte gavs något utrymme att diskutera vad en 

lyckad jaktdag är. De diskuterade istället konkreta frågor som jaktvårdsavgifter och 

jaktvårdsområden som skulle komma att, direkt eller indirekt, spela roll för dem själva och 

framtida jägare. Frågan om andra upplevelser utöver jakten och dödandet var i det här fallet 

inte aktuell för riksdagen som en enhet, även om den kanske var det för enskilda jägare. 
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Den här uppsatsen visar att jägarna redan på 1930-talet inte längre jagade för att försörja sig. 

Antagligen har jägarna i tätbebyggda områden andra arbeten medan glesbygdsbefolkningen i 

enstaka fall jagade som en binäring, vilket Arvidsons undersökning visar. Men en allt 

snabbare förändring av samhället i form av urbanisering och industrialisering gjorde att jakten 

började betraktas som ett nöje snarare än ett arbete. I källmaterialet framkommer det tydligt 

att jakten måste komma i andra hand om skogsbruket eller jordbruket hade andra intressen. 

Arvidsons visar på att jakten på 1930-talet var en försörjning utöver ett annat arbete och att 

den för de skickliga jägarna gav liknande eller ibland högre inkomst än deras säsongsjobb 

som skogs- eller jordbrukare. Persson uppger att det bara är en procent av de tillfrågade 

jägarna som uppgett att de jagat av ekonomiska skäl och därför avfärdas ekonomin som ett 

jaktmotiv. Undersökningen utfördes i slutet av 1970-talet och det kan vara en orsak till jaktens 

reducerade ekonomiska betydelse då den säkerligen minskat betydligt sedan 1930-talet. 

Tankefigurerna om jaktberättigande och föreställningen om de vilda djuren som återkommit i 

avsnitten 7.2-7.5 ovan, har varit svåra att skilja åt. Vilken tankefigur som ligger bakom vilken 

diskurs, eller om de egentligen återspeglar samma tankefigur även om diskurserna i sig är 

olika, har i fallen med rekreation, viltvård, venatoriska- och ekonomiska jaktmotiv varit svårt 

att avgöra. Dock kan det fastställas att tankefigurerna påverkat basen till en förändring då 

varken jordägande eller föda/försörjningsförhållandet i basnivån kommer till uttryck som 

något viktigt i diskursen i ovan nämnda avsnitt. 

Det huvudsakliga syftet till jakt i 1930-talets Sverige bland jägarna och även i 

jaktlagstiftningen har varit jakt för viltvårdens skull. Sedan följer naturupplevelsen och 

rekreationen. Detta är en något omvänd ordning än i Roy Perssons avhandling där 

naturupplevelsen och rekreationen kommer före viltvården. Mitt resultat kommer därav att jag 

haft en kategori rörande förhållandet mellan jägarna och villebrådet där yttranden om jakt för 

humana och viltvårdande skäl uppgetts i stor omfattning. I Birger Arvidsons avhandling 

uppges försörjning och ekonomi som skäl till fångst och jakt. Min undersökning kan inte 

bekräfta detta då mycket lite yttrats om ekonomiska eller försörjningsmässiga skäl i annan 

mån än att de minskat väsentligt. Detta kan i sin tur dock bekräfta Arvidsons slutsats att 

jaktlagstiftningen 1938 innebar början till slutet för den gamla nordsvenska allmogejakten 

med fångst och jakt som en del av försörjningen. 

Föreställningarna om jakt i den statliga utredningen, riksdagstrycken och jaktlagstiftningen är 

att jakten måste bli mer human i förhållande till viltet. Svensk Jakt och Jakt och Jägare 
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uppvisar också föreställningen om de vilda djuren och naturen som en resurs människan 

måste vårda, bl.a. genom stödutfodring, jakt på både skadedjur och matnyttigt vilt, och rätt 

utrustning så att villebrådet inte utsätts för onödigt lidande. 

Uppsatsen har visat på komplexa och varierande föreställningar om jakt i det undersökta 

materialet. Vad både statligt material och tidningarna visar är att det tycks ske en förändring i 

jaktens fundamentala grunder. Försörjningsaspekten och även den ekonomiska betydelsen 

minskar för att ge plats åt en humanare jakt i form av jakt- och viltvård. Tankefiguren rörande 

de vilda djuren tycks ha tagit en större plats än andra och påverkat diskursen i positiv mening 

då till och med jaktlagen stadgar en humanare jakt och ökad viltvård. Om detta börjat som en 

långsam förändring i basförhållandena rörande jakten eller om tankefiguren och diskursen i 

sin tur påverkat basen vill jag låta vara osagt. Övriga tankefigurer om exempelvis jordägande 

eller jakträtt finns och kan anas i diskursen rörande jaktvårdsavgifterna. I materialet tycks 

dock finnas ett intresse från alla människor att jakten måste humaniseras för att kunna 

berättigas och därför tar viltvården en större plats. Den är ett medel för jägarna att kunna 

fortsätta bedriva jakt. Detta även om människorna sinsemellan inte alltid var överens om vad 

som var jaktens huvudsakliga syfte. 

I uppsatsen har det viltvårdande motivet för jakt tagit allt större utrymme pga. att en 

förändring skett, eller höll på att ske, i jaktens fundamentala grunder. Jägarna i 1930-talets 

Sverige upplevde en verklig förändring i jaktens villkor i och med den nya jaktlagstiftningen 

och behövde söka nya anledningar för att berättiga sitt utövande. Om en liknande förändring 

skett i senare jaktlagstiftningar överlåter jag till en framtida undersökning att utvisa, men jag 

hoppas att denna uppsats i så fall kan bidra med ett jämförande perspektiv om än gentemot 

andra omständigheter. 

Slutligen, varför jagar jag? Helt ärligt så kan jag fortfarande inte förklara det. Uppsatsen har 

gett mig ökad insikt i viltvårdens betydelse och stärkt min uppfattning att 1938 års 

jaktlagstiftning innebar en avgörande skillnad rörande detta jämfört med tidigare 

lagstiftningar. Viltvården är viktig och kanske det största motivet till jakt idag för att det 

också är det enklaste argumentet att använda för jaktens berättigande. Personligen jagar jag av 

flera anledningar, av vilka de flesta nämnts i den här uppsatsen, men det är också något mer. 

Ett sätt att förklara hur detta inte går att förklara, är att be läsaren beskriva en känsla som 

glädje eller kärlek. Olika personer kommer ge olika beskrivningar, ingen kommer vara rätt 

eller fel, och olika jägare har således olika anledningar till jakt. 
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