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N
ya böcker om 
hagelvapen ser 
man inte var dag 
och med tanke på 

vad som skrivits under årens 
lopp är det kanske inte direkt 
så att det behövs en bok till. 
Eller?

Det sägs att det finns två 
sorters människor som skriver: 
De som skriver det de egentli-
gen vill läsa och de som skri-
ver det som behöver skrivas. 
Thorkild Ellerbaek är av dessa 
få som tillhör den senare kate-
gorin. Själv får jag erkänna att 
jag krasst sett bara skriver det 
jag egentligen hade velat läsa 
om bara någon annan orkat 
skriva det till mig.

Jag träffade Thorkild i Liege 
hos Browning custom shop 
(var annars?) inför lanseringen 
av Brownings B15 och vi hade 
några trevliga dagar där vi dels 
fick följa arbetet hos Brow-
ning men diskutera vår gemen-
samma passion – hagelgevär. 

Det är inte så ofta jag möter en 
själsfrände på hans nivå och vi 
har sedan dess hållit kontakten 
och delat med oss av sådant en 
vapenskribent behöver, kom-
mit med lite tips och data som 
eftersöks.

Thorklids bok Haglgeværet 
(på svenska Hagelgeväret) är 
en mycket trevlig bok på knap-
pa 330 sidor uppdelat i två 
delar. En del handlar om hagel-
geväret i stort och smått med 
lite historia, anatomi, skytte 
och teknik. Den andra delen 
är en sammanfattning över de 
vapen han testat under sina år 
som vapenskribent vilket är 
totalt 42 vapen. Nu har han 
testat långt fler än så men det 
är 42 grundläggande modeller 
han valt ut för att ge ett väl 
avvägt snitt av marknaden och 
då alltifrån de billigaste till 
vapen i premiumsegmentet.

Tonen i boken är lugn och 
lågmält resonerande, vilket väl 
stämmer med hur jag uppfattar 

Thorkild som person. Innehål-
let i boken är absolut inte 
tekniktungt. Det som står i 
texten är det som behövs för 
att läsaren ska förstå. Det är 
med andra ord kanske inte 
en bok för tekniknördar eller 
de som vill ha total och abso-
lut kontroll ner i minsta lilla 
obetydliga detalj. Men det är 
inte heller en bok enkom för 
nybörjaren, den här boken har 
något att ge både sportskytten 
och jägaren oavsett om han 
eller hon är nybörjare eller en 
van skytt eller jägare.

Boken innehåller kapitel om 
kaliberval, den eviga trätofrå-
gan sida-sida eller hagelbock, 
piplängd, hagelvapen för kvin-
nor, tillpassning av vapnet, 
rekyl, krut och hagel, vapensä-
kerhet och säker vapenhante-
ring, vård och lite övergripan-
de om skytte och skjutstilar.

För den svensk som kän-
ner sig lite obekväm med att 
läsa danska kan jag trösta med 
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att Thorkild danska är mycket 
vårdad och lättläst, även för de 
som kanske inte är halvdanska 
i sinnet som undertecknad.

Boken är trevlig och fyller 
helt klart en nisch just för att 
den är så lättläst och lättill-
gänglig, i synnerhet i Sverige 
eftersom Danmark har haft 
ett blyhagelförbud sedan över 
20 år. Mycket av Thorkilds 
klokskaper och erfarenheter 
kring stålhagel behövs verk-
ligen i den svenska debatten. 
Ärligt talat är bara delarna om 
stålhagel och dess prestanda 
mycket väl värda att läsa för 
den svenske läsaren – just givet 
den debatt vi har just nu inför 
ett stundande blyförbud.

Jag rekommenderar Hagl-
geværet varmt till alla och 
envar som har ett intresse för 
hagelvapen, och i synnerhet till 
de som känner sig lite vilsna 
i debatten om stålhagels vara 
eller icke vara. 
Av Tobias Hassel
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