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JOF-REKYLEN

Kung Gustaf V är 79 år när han fäller denna ståtliga tjur på norra Öland. Året är 1937.

En älgjägare av rang
Året är 1937 och vi ser två
kungar på samma bild. Den
ene är landets dåvarande kung
Gustaf V. Den andre, som nyss
fallit för majestätens dubbelstudsare, är ett ståtligt exemplar av skogens konung. Platsen är Böda kronopark på
norra Öland.
TEXT: THOMAS B ANDERSSON.

A

TT FÅ skjuta en så här stor älg
på 1930-talet är en stor händelse. För vid denna tid var älgen
ännu ett ganska sällsynt djur

i Sverige.
Kung Gustaf tittar på fotografen med en
nyfiket granskande blick. Hans kroppshållning vittnar om god självkänsla och att
det alls icke är första gången han figurerar i
märkvärdiga sammanhang.
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uppgifter den svenske kung som skjutit flest
Den fällda älgtjuren måste ha väckt uppälgar. Ännu vid hög ålder jagade han fortfamärksamhet bland övriga skyttar i jaktsällrande med öppna riktmedel.
skapet och bland de ortsbor som gick med
Jaktintresset höll i sig så länge han levde.
som drevkarlar. Djuret har en imponerande
Samma höst som Gustaf V avled deltog han
hornkrona – ett mellanting mellan skoveli en andjakt på Drotthorn och stånghorn.
ningholm. Året var
Antalet taggar är inte
”Året 1937, när bilden 1950 och kungen hade
så stort men taggarna
då hunnit bli 92 år.
är långa. Kronan ser ut
togs, sköts totalt
Under det aktuella
att vara proportioner7 230 älgar i Sverige”
året 1937, när bilden
lig och snygg. Troligen
togs, sköts totalt 7 230
hänger den fortfarande
älgar i Sverige. Mesta avskjutningen notepå någon vägg i en kunglig slottssal någonrades i Dalarna. Jämför gärna med dagens
stans.
avskjutningssiffra för hela landet som är
VAPNET KUNGEN HÅLLER i är en dubbelmer än tio gånger så hög (cirka 80 000 älgar
studsare. Kalibern är sannolikt rätt grov; det
per år). JOF
var det som gällde vid älgjakt på den tiden.
Ska vi gissa på någon 9,3-kaliber? Vi kan i
varje fall utgå från att rekylen kändes – för
en löstagbar rekyldämpare sitter trädd över
Har du också något nostalgiskt bidrag till
bakkappan.
denna sida? Skicka i så fall in det till red@
Kung Gustaf V är 79 år när bilden tas. Han
jof.se. Publicerat material premieras.
ansågs som en god skytt och är enligt vissa

Bild med historia

