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Det är så grundläggande i den 
juridiska utbildningen att man lär 
sig vad som är lag. Att se anställda 
på en domstol handskas med lag 
och rätt på ett totalt oansvarigt sätt 
gör varje rättänkande människa 
upprörd i själen. Domstolen ska 
ju verkligen vara den instans som 
följer och respekterar våra lagar.

Ofta ser man att domstolar 
hänvisar till andra domstolsutslag 
för att avkunna dom. Det är inte 
rättsskipning utan ”Följa John”. 
Varje domstol måste självständigt 
fråga sig vad som är lagenligt och 
inte bara snegla på hur kollegerna 
har dömt.

Vi vapenägare har ingen som 
helst rättssäkerhet. Rikspolischefen 
talade så vackert om myndighetens 
uppdrag och vikten av en rättssäker 
behandling. Ja, det är säkert hans 
målsättning. Men när det gäller 
vapentillstånd har han underhugga-
re som i hemlighet inte delar denna 
uppfattning utan följer en egen 
agenda inom myndigheten, den att 
”lagen, det är vi”.

Oemotsagda.
         Gull-Britt Söderström 

  

”Land ska med lag byggas”, det sade 
redan Karl XV (född 1826, blev 
kung 1859 och dog 1872). Han 
gjorde det också till sitt valspråk.

Samma tanke fanns i några av 
Sveriges gamla landskapslagar och i 
Frostatingslagen.

Den isländska polisen har samma 
motto och texten åter% nnes på Kö-
penhamns byrätts domstolsbyggnad.

Men den svenska polisen följer 
inte sina isländska kollegers motto 
... nej, den svenska polisen har helt 
andra ambitioner nämligen att själva 
de% niera vad som är lag.

Vad är då lag?

Dit hör hör lagar (som skrivs av 
Riksdagen), förordningar (som 
skrivs av Regeringen på uppdrag av 
Riksdagen) och bemyndigade före-
skrifter (som skrivs av myndighet 
på uppdrag av Riksdagen och/eller 
Regeringen). Alla dessa är lagar.

Som ett komplement till lagarna 
har vi förarbetena som visar hur en 
lag är tänkt att fungera.

Till lagarna hör de% nitivt inte en 
myndighets allmänna råd. Myndig-
heter har rätt att skriva allmänna råd 
men dessa får varken utvidga eller 
inskränka lagtexten, då har de inte 
lagstöd. De får heller inte läggas till 
grund för beslut, varken hos myn-
dighet eller hos domstol.

Att avdelningar inom Polismyn-
digheten (Tillståndsenheten) strun-
tar i grundlagen (Regeringsformen 
1 kap 1 § som säger att all makt 
ska utövas under lagarna) är inte att 
förvåna sig över. Men i sådana lägen 
ska domstolen ta myndigheten i örat 
och tillhålla den att följa lagen och 
inte sina egna idéer.

Om det inte % nns några detalj-
lagar att åberopa får man till våra 
lagstiftare signalera behovet av 
sådana. Men man får inte föregripa 
lagstiftningsprocessen och skapa 
egna detaljregler.

Nu fi nns vi på Facebook!
https://sv-se.facebook.com/Sve-
rigesVapenagaresForbund

och på twitter:
https://twitter.com/svfforbund

Bra advokater med kunskap 
även om vapenlagstiftning:

Advokat Sven Severin
Severin & Carlberg Advokater KB
Gustav Adolfs Torg 8 A
211 39  Malmö
Östermalmsgatan 90
114 59  Stockholm
info@severinadvokater.se

Sebastian Scheiman
Scheiman Advokatbyrå AB
Box 24217,10451 Stockholm 
sebastian@scheimanlaw.se

Christian Nordin
Luterkort Advokatbyrå AB
Stortorget 17, 211 22  Malmö
Tel  0706–397842, 040-103390
christian.nordin@luterkort.se



I dom efter dom läser man � agranta avsteg från de juridiska 
grundprinciperna att

1.  endast lag får läggas till grund för maktutövning
2.  lag omfattar våra olika lagar, våra o�  ciella förordningar 
och bemyndigade föreskrifter.
3.  även förarbeten tas hänsyn till eftersom de förklarar hur 
en lag är tänkt att fungera.

För nästan 20 år sedan var representanter för SVF uppe 
på Justitiedepartementet och trä� ade en då nyutnämnd 
rättschef. De berättade att i vapenärenden var det vanligt att 
myndigheten tog beslut med allmänna råd som grund och att 
förvaltningsdomstolarna också avkunnade dom med allmän-
na råd som grund. Rättschefen gick i taket och utbrast med 
stor emfas: ”Det får dom inte!” 

SVF skickade exempel på sådana domar men den ut-
redning som rättschefen ville göra rann ut i sanden. Kort 
därefter blev det job rotation för den rättschefen ...

I vissa lägen � nns inga detaljlagar. Inom brottmålsdom-
stolarna respekterar man detta och förklarar i sina domar att 
det inte går att döma hårdare eftersom det inte � nns några 
regler om gradering. Då � xar lagstiftarna regler på nolltid

Detta gäller t.ex. samling av vapen. Samling är tillåtet en-
ligt vapenlagstiftningen. Men Polismyndigheten gör sitt bästa 
för att reducera antalet samlarvapen i privat ägo. 

En del samlingsvapen, nämligen � erskotts enhandsvapen, 
har sedan omkring 2011 fått femårslicens. Detta trots att det 
i förarbetena står att femårsregeln ska tillämpas för vapen ”för 
skjutning”. Samlingsvapen är inte för skjutning.

Med jämna intervaller ska således dessa licenser förnyas. 
Då passar Polismyndigheten på att ifrågasätta precis allt. 
Man slår ner på samlingens struktur, att den i regel är alltför 
omfattande (även om vapensamlaren har speci� cerat ett exakt 
antal vapen som samlingen ska innehålla) eller att den måste 
avgränsas på något icke speci� cerat sätt.

Alla dessa pseudoregler går tillbaka till de allmänna råden 
i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3. Det är två och en halv sida 
indirekta inskränkningar av lagtexten: att man bör de� niera 
ett samlingsområde, att man bör avgränsa detta så att den 
inte blir alltför omfattande, att man bör sträva efter att få en 
komplett samling. Helautomatiska vapen anser man inte alls 
bör få ingå i privata vapensamlingar.

Kännetecknande för alla allmänna råd är att de använder 
det hovsamma verbet BÖR. När det � nns lagtext används det 
tvingande verbet SKA.

Även folk på domstolar måste vara läskunniga (även om 
det kanske är si och så med läsförståelsen). Som jurist får 
man väga orden på guldvåg och vara ytterst precis i sina for-
muleringar, det ligger i yrkets natur.

Att Polismyndigheten tubbar sina anställda jurister att 
skriva formuleringar som står i strid med lagstiftningen är 
inte att förvånas över. Även jurister vill behålla sina jobb och 
då gör man som chefen säger. Möjligen söker man blanda 
bort korten genom att producera ett 4 sidor långt dokument 
med en mängd återgivningar från lagtext, antingen de är 

relevanta eller ej, bara för att trötta ut läsaren inom 
domstolen så att denne helt enkelt inte orkar läsa igenom 
alltsammans ...

Sedan kommer domen. Med korrekta utalanden att 
det inte � nns några detaljregler. Med korrekta uttalanden 
att både Polismyndigheten och domstolarna ”ska till-
lämpa relevant lagstiftning och bindande föreskrifter”. 
Med korrekt konstaterande att det saknas detaljerade 
föreskrifter. 

I sitt domslut uttalar domstolen åsikten att de 
allmänna råden ”kan tjäna som vägledning”. Med detta 
som ursäkt gör man uttalanden med de tvingande verben 
SKA och MÅSTE genom att domstolen säger ”frågan 
om hur samlingen SKA avgränsas ...” och ”samlings-
inriktningen MÅSTE således formuleras ...”. Sådana 
tvingande verb får endast användas när det � nns lagstöd 
för det man påstår. Inte ens i de allmänna råden används 
tvingande verb, man säger genomgående BÖR. Men 
domstolen skärper detta till SKA och MÅSTE, i samma 
andetag som man berättar att andra domstolar har min-
sann tyckt likadant. 

Sådant är inte rättsskipning, det är att leka ”Följa 
John”.

En domstol värd namnet ska inte upprepa andra domsto-
lars vrångtolkningar av lagstiftningen, den ska själv läsa i 
lagen och komma fram till vad som är lagenligt. Men det 
gör inte domstolarna.

Vi ser att domstolarna formligen slår knut på sig själva 
i sin iver att ge Polismyndigheten rätt. Då frångår man 
gladeligen allt det man en gång � ck lära sig när man 
studerade juridik. 

Är det ren dumhet? Eller ser man sig själv mera som 
en del av muyndighetssfären än som en domstol? Då 
är den kollegiala troheten större än juridiken. För att 
upprätthålla myndighetens trovärdighet påvisar dom-
stolen medvetet en avsevärt bristande läskunnighet och 
läsförståelse.

Har domstolar blivit dumstolar (myndigheter)?
    Gull-Britt Söderström
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Har vi ”dumstolar”?



4

SVF lyckades få gehör hos Högsta Domstolen i ett ärende 
där vapenägaren hade dömts för en luftrevolver som saluförs i 
handeln som e� ektbegränsad och därmed licensfri. Vi lycka-
des få HD att ifrågasätta Göta Hovrätts beslut att inte ta upp 
ärendet och HD återförvisades därför ärendet till Hovrätten. 
Då kände vi att vi behövde mera muskler. Brottmålssidan är 
ju inte vårt område, vi sysslar ju egentligen bara med för-
valtningsärenden.

Så advokat Sebastian Scheiman blev inkopplad på ärendet 
och skrev en superb komplettering. Men NFC (Nationellt 
Forensiskt Centrum, f.d. SKL, Statens Kriminaltekniska La-
boratorium) ansåg fortfarande att den var licenspliktig.

Linköpings tingsrätt hade svalt NFC:s argument och dömt 
vapenägaren för vapenbrott i mål B703-20. I samma svep 
tog man med att vapenägaren även innehade en pepparspray 
som används för att träna hundar. Denna ansåg NFC vara 
förbjuden/licenspliktig eftersom den innehöll någon form av 
tårgas. Tingsrätten ansåg det motiverat att vapenägaren � ck 
fängelse 1 månad.

Men med SVF:s överklagande och advokatens kompletteran-
de inlaga friade Göta Hovrätt i dom i mål B2188-21 vape-
nägaren när det gällde luftrevolvern. Däremot fälldes han för 
pepparsprayen men detta ansågs vara ringa vapenbrott och 
skulle endast rendera dagsböter. 

Luftvapnet

En forensiker i vapengruppen på NFC uttalade om luftrevol-
vern att han granskat det inlämnade vapnet men inte deltagit 
i tidigare försök som gjorts vare sig med detta speci� ka vapen 
eller med liknande. Dessa vapen har av NFC ansetts tack-
samma att anpassa, bygga om och modi� era för att kunna 
användas med annan ammunition än den som revolvern 
ursprungligen är avsedd för.  Det aktuella vapnet kunde efter 
viss anpassning skjuta skarp ammunition.  Det � nns idag 
både adaptrar och skarp ammunition som kan passa till den-
na typ av luftrevolver.  (NFC glömmer att dessa adaptrar är 
tillståndspliktiga enligt vapenlagen, de är en ”anordning som 
gör att det går att skjuta med en annan patron än vad vapnet 
är avsett för” och närmast jämförbart med instickspipor. Red.
anm.) Därför bedömer NFC att vapnet inte längre enbart är 
ett luftvapen utan det ska vara tillståndspliktigt. Han medgav 
dock att det inte fanns några tecken på att just detta vapen 
var manipulerat.

Utredningen visade att vapnet är ett luftvapen i kaliber 
.22/5,5 mm avsett för att skjuta projektiler i särskilda tryck-
luftspatroner. 

Hovrätten ville bedöma vapnet för vad det är avsett för. 

Att det kan användas på annat sätt  bör inte ha någon 
avgörande betydelse vid bedömningen. Vapnet är avsett 
som luftvapen, det har inte manipulerats och det har inte 
framkommit att det använts på annat sätt än vad det varit 
avsett för. Hovrätten bedömde därför vapnet som ett 
e� ektbegränsat vapen, dvs licensfritt.

Vapnet ifråga hade inte provskjutits av NFC för mätning 
av anslagsenergin.  Vid provskjutning med ett liknande 
vapen sprack trumman. Det är oklart om vapnet manipu-
lerats av NFC före test. Det är därför inte visat att vape-
nägarens luftrevolver hade en högre anslagsenergi än 10 
Joule. 

Därmed var inte vapenägarens innehav tillståndspliktigt 
och vapenägaren skulle inte dömas för vapenbrott avseen-
de luftrevolvern. Åklagarens yrkande om förverkande av 
revolvern ogillades och beslaget hävdes.

(Det hör till saken att samma advokat hade ytterligare ett 
fall med en sådan luftrevolver. I detta andra fall kom Hov-
rätten fram till ett annat beslut, nämligen att revolvern var 
licenspliktig. Red.anm.)

Pepparsprayen

En specialist på tårgas på NFC uttalade i vittnesförhör 
att sprayen innehöll det tårretande ämnet capsaicin. Vid 
NFCs undersökning mäts inte halten av det tårretande 
ämnet. Man utgår från den information som � nns på 
burken som sade 11-12 % capsaicin.

Delseger om luftrevolvern !

Denna pepparspray är helt laglig att
inköpa och ha som försvar om man
blir angripen.

Den listas bland sprayer som inne-
håller Capsaicin men det sägs inget
om hur stor kvantitet av ämnet som
eventuellt ingår i denna sprayburk.
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Vapenägaren påpekade att han köpt pepparsprayen i en 
vanlig butik där den såldes som icke licenspliktig. Va-
penägaren påsod att sprayburkarna då hade haft andra 
etiketter men detta fäste inte Hovrätten något avseende 
vid. Av etiketterna framgår att sprayen innehåller Oleore-
sin Capsicum. NFC utför ingen analys av innehållet utan 
accepterar vad som står på etiketten. Sprayen används för 
att särskilja hundar som slåss. Den är således inte jämför-
bar med s.k. försvarssprayer som inte är tillståndspliktiga 
och innehåller andra substanser med annan e� ekt än de 
som � nns i pepparspray.

Hovrätten ansåg att halten aktiv substans av det tårretande 
ämnet saknade betydelse (!) och att substansen capsaicin 
till verkan och ändamål är jämförbart med tårgas. Man 
ansåg också att vapenägaren hade haft skyldighet att ta 
reda på om sprayen omfattades av vapenlagens bestäm-
melser. Därför fällde man vapenägaren för innehav av 
pepparsprayen.

Det anges inte i lag vilka ämnen som är tillståndspliktiga. 
För att få veta detta får man läsa diverse domar där dom-
stolarna på Polismyndighetens och åklagarens påstående 
dömt att en viss substans är jämförbar med tårgas.

Överklaga?

Det lutar åt att domen kommer att överklagas i den delen 
som berör pepparsprayen. Både luftpistolen och sprayen 
saluförs öppet i handeln som licensfria och en vanlig enkel 
medborgare ska inte behöva ifrågasätta sådant.

Att NFC inte själva analyserar ett innehåll utan förlitar sig 
på vad som står på etiketten är slappt. Man måste också 
kunna avgöra vilken  kvantitet av ett tårretande ämne som 
innebär så stor retning att sprayen måste bli licenspliktig. 
Om 11-12% är en alltför låg halt för att få samma e� ekt 
som tårgas är det tvivelaktigt om sprayen ska klassas som 
licenspliktig.
     Pär Herrman

Om capsaicin
Röd brännhet chilifrukt innehåller capsaicin. Det är en 
fettliknande molekyl som ger chilin dess välbekanta hetta. En 
snarliknande substans har använts för smärtlindring i snart 
100 år.

Capsaicin � nns registrerat som läkemedel i Sverige och har 
en dokumenterad e� ekt. 

Capsaicin används också i polisens pepparspray och är för-
bjudet i krig ... jo jo ... men vilken halt innehåller polisens 
pepparspray?

För närvarande tar man fram paracetamol-liknande sub-
stanser som kemiskt modi� erats efter capsaicins struktur. 
Detta har visat sig ge ökad smärtlindring och man kan också 
motarbeta de biverkningar som paracetamol har.

Men man kan inte nå smärtlindring genom att äta chilifruk-
ter ...

Ett annat användningsområde för sprayer som innehåller 
capsaicin är inom sexhjälpmedelsindustrin. Genom smärt-
lindrande e� ekt avtrubbas retningen vilket kan vara till 
fördel i sådana sammanhang ...
     Johan Svensson

Källa: Vetenskap & Hälsa www.vetenskaphalsa.se 

Luftrevolver ME (Cuno Melcher
ME-Sportwa! en GmbH) saluförs 
öppet i handeln som ett e! ekt-
begränsat och därmed licensfritt 
luftvapen



Detta tycks vara Polismyndighetens absoluta hjärtefråga just 
nu. I ärende efter ärende nekas samlare förnyad licens på sam-
lingsvapen som de redan innehaft i 5, 10 eller � er år. Vapen  
som har en naturlig plats i deras samlingar men detta vägrar 
Polismyndigheten att acceptera ...
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skontroller i syfte att uppräcka risker för oegentligheter 
inom förvaltningsrättslig handläggning.

Någon e$ ekt av detta har inte märkts utåt.

Just samling av vapen är Polismyndighetens senaste älsk-
lingstema. Privata samlingar ska till varje pris motarbetas. 
Mängder av svepskäl baserade på allmänna råd och inte 
på lag framförs som skäl till avslag. Man gör sitt bästa 
att återkalla licenser på samlingsvapen som vapenägaren 
redan haft i många år. Då blir samlingen sönderslagen 
och det återstår för ägaren bara att försöka sälja vapnen 
till utlandet.

Detta skulle väl inte vara ett problem om vi hade för-
valtningsdomstolar värda namnet. Då skulle dessa ta 
Polismyndigheten i örat och förklara att i Sverige är det 
lag som gäller, inte en myndighets tyckande.

Men vi har inte sådana förvaltningsdomstolar. Tvärtom 
ser man att de gör sitt absolut yttersta för att i varje läge 
hålla med Polismyndigheten. Detta gäller till 99,5 % i 
första instansen, Förvaltningsrätten. Sedan får Kammar-
rätten en möjlighet att hålla med genom att inte bevilja 
prövningstillstånd. Sista instansen Högsta Förvaltnings-
domstolen är av princip inte intresserad av vapenärenden 
så att få prövningstillstånd där är svårare än att hitta den 
berömda nålen i höstacken.
    Gull-Britt Söderström

Bort med privata samlingar!

Vapenlagstiftningen säger att samling är tillåtet. Men den ger 
inga som helst detaljregler om samling av vapen.

En grundläggande rättsstatlig princip är att det som inte 
är förbjudet är tillåtet. Vill man tala latin uttrycks detta i 
maximerna nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege 
(vilket betyder inget brott utan stöd i lag, inget stra$  utan 
stöd i lag).

Det är samma sak som sägs i grundlagen (Regeringsfor-
men 1 kap 1 §) att all makt ska utövas under lagarna.

Men den o" entliga förvaltningen säger att # nns det 
inte stöd i lag för något så ska inte myndigheten ägna 
sig åt det. Detta sägs mycket tydligt i Förvaltningslagen 
(2017:900) § 5: ”En myndighet får endast vidta åtgärder 
som har stöd i rättsordningen”.

Denna paragraf har man inte anammat inom Polismyndig-
hetens rättsavdelning, trots uttalande från Rikspolischefen (se 
Vapenägaren 2-2020 sid 23) efter Internrevisionens rapport 
av 2019-10-01 som klagade på bl.a. handläggning av vapenä-
renden.

RPS-chefen ramförde i Rekommendation 4.1 6 punkter för 
att förebygga risk för oegentligheter inom förvaltningsrättslig 
handläggning:

1.  internkontroller
2.  övervakad handläggning
3.  nationell kö för vapenärenden
4.  tillämpningsstöd för handläggare
5.  handböcker för handläggare
6.  nationell rutin för vapentransporter

Särskilt under punkt 5 betonades att syftet var att göra 
handläggningen av ärendetyperna rättssäkra, enhetliga 
och e" ektiva.

På SVF har man inte kunnat märka någon större skillnad i 
handläggningen sedan 2019-10-01, möjligen till det sämre. 
Längre handläggningstider, frånvaro av lagstöd i många be-
slut, man grundar sina beslut på sina egna allmänna råd som 
inte är juridiskt bindande.

För Rekommendation 5.1 framförde RPS-chefen att man 
behövde få fram bättre statistik och genomföra stickprov-



 Skanåkers krönika

I väntan på valet ...

Det som är mest oroande är att det har vuxit fram ett 
parallellsamhälle i landet, ett samhälle där lag inte re-
spekteras, där det är OK att vara kriminell och där man 
betraktar det som helt i sin ordning att kasta gatstenar 
mot polisen och sätta polisbilar i brand. I vissa lägen 
påhejad av sina föräldrar !!!

Vilken kontrast till den hårt disciplinerade idrottsskyt-
tevärlden där man respekterar lagen och vill vara en god 
och föredömlig medborgare! Det är ju därför man har 
fått det medborgerliga förtroendet att inneha vapen, för 
jakt, idrottsskytte eller samling. Våra makthavare borde 
också inse att det är till fördel att ha ett skjutkunnigt 
folk, det märkte man vid både första och andra världskri-
get. Det är hög tid att våra styrande tar upp civilförsva-
rets skjutkunnande.

Men vi märker att ju mer de kriminella utmärker sig, 
desto mer smittar detta av sig på de laglydiga. Vi legala 
skyttar får klä skott för vad buset gör. Ju värre det blir i 
samhället, desto mer ska Polismyndigheten klämma åt 
oss. Det förstås, oss rår man på. Men buset rår man inte 
på, det är uppenbart.

Det är inte för sent att vrida klockan rätt igen. Men då 
gäller det att rösta rätt i höstens val ...

Hälsningar

Ragnar Skanåker
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Behöver medlemmar i din förening bli professionellt tränade? Vill du förbättra ditt skjutre-
sultat och samtidigt också din koncentrationsförmåga? Ragnar Skanåker är " itigt anlitad i 
Sverige och utomlands som tränare. Kontakta honom via hans hemsida www.skanaker.se.

I höst går vi till val. Änu har inte någon större valdebatt 
märkts av, det mesta av nyheter domineras av det ryska 
övergreppet mot Ukraina.

NATO eller inte NATO, det är den stora frågan idag. Att 
Finland med sin långa gräns mot Ryssland kommer att gå 
med i NATO är nog ganska givet. Om Sverige gör samma 
sak är osäkert.

Men vi måste redan nu tänka mot hösten och valet till 
Riksdagen. Vi har ju sett att de senaste 8 årens styre inte 
har inneburit ett säkrare samhälle att leva i. Tvärtom, 
de kriminellas skjutningar på gator och torg ökar hela 
tiden och möjligheten att de kommer att lagföras får nog 
betraktas som obe$ ntlig.

Lag och ordning kommer med all säkerhet att stå högt 
bland vallöften till hösten. Om inte annat så har påskens 
kravaller betonat vikten av lag och ordning. Att alla som 
bor i Sverige eller kommer hit respekterar de lagar vi har 
och inte tar lagen i egna händer. Vi har yttrandefrihet i 
Sverige, man får säga sin mening eller bränna böcker om 
man vill. Men man får inte störa allmän ordning genom 
att sätta igång kravaller och skadegörelse. Att kasta gatste-
nar på polisen klassas som mordförsök. Då har man inte 
respekterat våra svenska lagar.

På det mera närliggande planet kommer pensionärernas 
ekonomiska situation. Vissa partier tar upp detta, men 
inte alla. Och ärligt talat känns ”mera pengar i plånboken 
för pensionärer” mindre angeläget när man ser vad folket 
i Ukraina får uthärda...

Foto: Lars-Kristian Bergh
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Ny vapenlagsutredning
En gång i tiden var han chef för Rikspolisstyrelsen, Stefan 
Strömberg.

Nu har han fått Regeringens uppdrag att se över vapenlag-
stiftningen.

Egentligen är det två deluppdrag. Det första gäller stt se över 
hur ändringarna i EU:s vapendirektiv kan implementeras i 
svensk lagstiftning, på en miniminivå. Detta uppdrag ska 
redovisas senast 2022-11-11.

Det andra deluppdraget är att se över hur man kan 
skapa ett regelverk som inte i onödan försvårar för de legala 
vapeninnehavarna, t.ex. jägare och sportskyttar. (OBS Glöm 
inte vapensamlarna, de är numera synnerligen styvmoderligt 
behandlade av Polismyndigheten!)

Till sin hjälp kommer han att få en parlamentarisk refe-
rensgrupp. (Frågan är bara vilka denna kommer att innehålla 
...)

Som vi vet har Regeringen % era gånger presenterat olika 
förslag på hur EU:s ändringsdirektiv skulle implementeras 
i svensk lagstiftning men alla dessa förslag har röstats ner 
av iksdagen. Regeringen har helt enkelt gått för långt i sin 
iver att tillmötesgå Polismyndighetens åsikter om licens på 
magasin m.m.

Eftersom Sverige ännu inte har infört de senaste ändring-
arna i EU:s Vapendirektiv i sin nationella lagstiftning beslöt 
EU-kommissionen i februari 2022 att stämma Sverige till 
EU-domstolen. Det betyder att vi riskerar att få höga böter 
och detta vill man naturligtvis undvika.

Därför hoppas justitieminister Morgan Johansson på att 
Regeringen tillsammans med oppositionen kan få reglerna på 
plats så snabbt som möjligt. (Ja, den möjligheten har man ju 
haft rätt länge men inte velat utnyttja, man har lyssnat på fel 
samtalspartner. Den kritik som framförts till de olika försla-
gen har inte heller lyssnats på.)

Justitieminister Morgan Johansson  Foto: Christian Pohl, 
    Regeringskansliet

Den andra delen av uppdraget, att se över hela regelverket, är 
betydligt mera omfattande och ska redovisas senast 2023-11-10.

Vad skulle man önska blir ändrat i vapenlagstiftningen?

Till att börja med en uppdelning i en strikt tillståndslagstiftning 
och allt om brott mot denna överföres till stra&  agarna.

Femårslicenser har spelat ut sin roll. I nödfall behåll dem för 
första omgången men slopa dem vid förnyelse. Då har man ju 
sett att vapenägaren var seriöst intresserad av skytte och inte bara 
försökte ska' a sig ett vapen.

Slopa vapengarderoberna. Den som har behov av % er vapen 
än vad dagens vapengarderober medger ska kunna få det. Dagens 
lagstiftning utesluter inte denna möjlighet med Polismyndigheten 
vill inte frivilligt acceptera det.

Byt tillståndsmyndighet! Tillskapa Viltvårdsmyndigheten och 
lägg allt ansvar för vapenlicenser på denna myndighet.

Se till att bemyndigade föreskrifter = lag separeras från allmän-
na råd = inte lag utan myndighets åsikter.

Stadfäst att enskilda vapenägare ska förvara i godkända säker-
hetsskåp SS 3492 i det antal de behöver. inga krav på värdeskåp 
eller larm så fort man har en kvantitet som överstiger vad nuva-
rande tillståndsmyndighet TYCKER är en gräns.

Skriv regler för samling av vapen, alternativ inskärp att det 
inte behövs några detaljregler. Idag tillämpar Polismyndigheten 
sina egna allmänna råd, påhejade av förvaltningsdomstolarna.

Inför inkvisitionsförfarande i överklaganden till domstol - dvs 
enpartsförhandling där myndigheten inte har talan i domstol utan 
domstolen får på egan hand avgöra om myndigheten har lagstöd 
för sitt beslut. Det skulle leda till betydligt färre överklaganden 
och billigare för den som klagar.

              Gull-Britt Söderström
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Slöhet, eller slughet ?
Vi har under en följd av år vant oss vid att Polismyndigheten 
skickar ut en påminnelse 3 månader innan en tidsbegränsad 
licens går ut. Detta började man med ganska omgående efter 
att de första femårslicenserna behövde förnyas 2005. Under 
ett par år var det lite si och så med denna rutin, det hände att 
det inte skickades ur någon påminnelse men oftast kom det 
en. Ibland $ ck man faktiskt den känslan att Polismyndighe-
ten avsiktligt inte skickade ut någon påminnelse i förhopp-
ningen att någon skulle missa, då kunde man åtala veder-
börande för vapenbrott ... denna godtycklighet var särskilt 
märkbar i Västra Götaland.

Detta väckte så stor irritation att man återupptog sed-
vänjan att avisera 3 månader innan en licens skulle gå ut. 
Särskilt sedan Attunda Tingsrätt i dom av 2014-09-04 i mål 
B 1704-14 friade en vapenägare från vapenbrott eftersom han 
inte hade fått någon påminnelse att det var dags att förnya en 
femårslicens. Svea Hovrätt fastställde i dom av 2015-02-18 i 
mål B 8171-14 Tingsrättens dom.

Det $ nns förvisso andra domslut också där vapenägaren 
fälls trots att han inte fått någon påminnelse. Att få en sak 
prövad i domstol är alltid ett lotteri ...

Det $ nns inget lagkrav att Polismyndigheten måste göra 
detta utan ansvaret läggs på den enskilde. Men i Rikspolissty-
relsens Fap 551-3, sid 27, åter$ nnes ett allmänt råd:

”En vapeninnehavare med ett tidsbegränsat tillstånd bör göra en 
ny ansökan i så god tid att denna hinner behandlas av polismyn-
digheten före giltighetstidens slut. Även om ansvaret för en ny 
ansökan åvilar tillståndshavaren bör polismyndigheten underrät-
ta vederbörande i god tid innan tillståndet upphör att gälla.”

Därför har Polismyndigheten haft som rutin att skicka ut 
påminnelser 3 månader innan licensens utgångsdatum. Detta 
har varit ett verksamt stöd i deras arbete att förhindra brott 
eftersom vapenägaren då har kunnat undvika att ha ett vapen 
hemma utan giltig licens, dvs det som då betraktas som ett 
olagligt vapen.

Det är inget ovanligt att en myndighet skickar påminnel-
se när ett tidsbegränsat tillstånd går mot sitt slut. Det mest 
kända exemplet är den påminnelse man får när det är dags att 
förnya körkortet. Likaså om man har ett pågående bygglov, 
då kommer en påminnelse när byggtiden närmar sig sitt slut 
och det kan vara läge att förnya tillståndet. Förfarandet är 
således inget ovanligt för en tillståndsmyndighet ...

De % esta vapenägare som SVF känner till har fått sådan 
påminnelse på sina tidsbegränsade licenser och vapenägaren 
ifråga hade själv kort efter den första missen fått två sådana 
påminnelser på två andra vapen han innehar med tidsbegrän-
sad licens. 

I det nu aktuella fallet hade således ingen påminnelse 
sänts ut av Polismyndigheten. Detta bidrog till att vapenäga-
ren missade sista giltighetsdag för licensen. Licensen gick ut 6 
juli, i början av augusti upptäckte han detta och skickade in 
en ansökan. Först i slutet av september ringde man från Po-
lismyndigheten och sade till vapenägaren att lämna in vapnet.

Om en påminnelse hade sänts ut hade vapenägaren natur-
ligtvis skickat in ansökan om förnyad licens minst 4 veckor 
innan utgångsdatum vilket hade inneburit att han då hade 
kunnat ha kvar vapnet hemma under hela handläggnings-
tiden (Vapenlagen 2 kap 6a § andra stycket).

Men vad hjälpte det ... Gävle Tingsrätt hade under 
tiden i mål B 4002-21 dömt vapenägaren till böter för 
olaga vapeninnehav. Domen har överklagats till Hovrätten 
för Nedre Norrland. 

Detta tog Polismyndigheten till intäkt för att neka för-
nyad licens inte bara på det försenade vapnet utan också på 
de två andra som hade ansökts i tid. Att man själv genom 
oskicklighet i myndighetsutövningen hade bidragit till den 
uppkomna situationen ville man inte vidgå ...

Det kan väl inte vara så att man på Polismyndigheten 
medvetet låter bli att skicka påminnelse i vissa fall, bara för 
att se om vapenägaren själv missar förnyelsen. Då slår man 
till och åtalar för vapenbrott och i ett huj blir även vapnet 
då förverkat och destruerat. Då har man lyckats minska 
antalet vapen i samhället ... ja, antalet legala vapen, de 
illegala kan man ju inte göra något åt ...

Men en myndighet som har den inställningen till 
sina uppdragsgivare medborgarna ska inte få behålla sitt 
myndighetsuppdrag. Våra myndigheter är våra tjänare, inte 
våra herrar.

     Johan Svensson

Första femåringen som skulle för-
nyas. Ingen påminnelse sändes ut.

andra femåringen ...
påminnelse skickad

tredje femåringen ...
påminnelse skickad
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En karbin är per de� nition ett kort gevär. Pipan är kortare än 
på vanliga gevär. Men det är fortfarande ett gevär och avsett att 
läggas an mot axeln när man skjuter.

En medlem sökte licens på en karbin fabrikat IMI modell 
Mini Uzi Carbine med piplängd 35 cm plus en extra pipa 
Lothar Walther (jo, jag tackar, crème-de-la-crème) med längd 
20 cm. Kaliber .40 respektive 9 mm. Båda skulle användas i 
en föreningsegen skyttegren kallad Vapengrupp 7.7 - Gevär 
halvautomatisk karbin i två olika tävlingsgrupper (med respek-
tive utan optiska riktmedel) och kalibrar. I grenen är kalibrar 
från .223/5.7 mm x patronlängd över 20 mm tillåtna.

Ända sedan Högsta Förvaltningsrätten i dom i mål 6802-16 
förklarade att föreningsegna grenar är fullt tillåtna har Po-
lismyndigheten sökt att motverka idrottsskyttars möjlighet att 
få vapen för sådana föreningsegna grenar.

Först snöade man in sig på ”Uzi” som har ett rent militärt 
ursprung. Ja, vapnet är av israelisk tillverkning men det har 
inte samma konstruktion som den militära versionen som har 
ett ”open bolt”-system som kan ge helautomatisk eld. Detta 
civila vapen har ett ”closed bolt”-system som endast möjliggör 
halvautomatisk avfyrning. Vapnet har inte heller vikbar kolv 
som den militära förebilden utan fast gevärskolv.

Även i detta fallet presterade man ett avslag på 4 sidor. Det 
mesta var ren utfyllnad ...

1. Man refererar till förarbetena till 2 kap 4 § Vapenlagen om 
”behov”. Likaså refererar man till sitt älsklingscitat från propo-
sition 1999/2000:27 sid 32 att ”det inte är den enskildes sub-
jektiva uppfattnin som är avgörande för om behov kan anses 
förelligga eller inte”. Nej, men det är inte heller Polismyndig-
hetens subjektiva uppfattning som ska gälla.

2. Nästa harang rör begreppet ”synnerliga skäl” som gäller för 
helautomatiska vapen eller enhandsvapen. Ja, men detta är ju 
inte relevant för en karbin som är ett gevär ... men orsaken till 
att man tar med detta kommer längre fram i avslaget.

3.  Enligt SOU 1989:44 framgår det att ”skjutvapen är 
konstruerade för att skada och döda”. Att det precis som för 
atomenergi också � nns en fredlig användning missar Po-
lismyndigheten helt.

4.  Proposition 1995/1996:52 sid 26 är syftet med den stränga 
kontrollen av innehav och bruk av skjutvapen ”att motverka 
missbruk av skjutvapen och att i möjligaste mån förhindra 
olyckshändelser i samband med hanteringe av sådana vapen”. 
Ja, men sökanden har redan vapen och har således redan god-
känts som lämplig att inneha vapen.

5.  Sedan citerar Polismyndigheten ett allmänt råd i Fap 

551-3 att ”vapen vars utförande är sådant att det i 
jakt- och målskyttesammanhang inte går att uppnå 
samma precision som med ordinära vapen bör anses som 
direkt olämpliga för jakt och målskytte. Vad nu sagts 
bör exempelvis gälla ifråga om korta vapen, vapen som 
saknar traditionell kolv eller som inte har för ändamå-
let lämpliga riktmedel, t.ex. militära  närstridsvapen. 
Även andra vapen kan, med hänsy till sin konstruktion 
eller vikt, anses olämpliga för jakt eller målskytte. En 
restriktiv hållning bör gälla vid bedömningen av om ett 
skjutvapen är lämpat för sitt ändamål.”

Jaja. Detta var en gång ett inlägg av Rikspolisstyrelsen 
och Svenska Jägareförbundet och återgavs i proposition 
1999/2000:27 sid 33 som motivering till att man inför-
de en passus i Vapenlagen 2 kap 5 § andra stycket att ett 
vapen ska vara lämpat för sitt ändamål. Men i samma 
text i propositionen betonade man:

”Rikspolisstyrelsen bör ha möjlighet att genom sina allmän-
na råd till vapenlagstiftningen ge vägledning för bedöm-
ningen. Något bemyndigande på området anser regeringen 
däremot inte vara nödvändigt.”

Polismyndigheten � ck således inget bemyndigande och 
utan bemyndigande kan man inte sätta upp några som 
helst lagstödda regler. Detta påpekade Kammarrätten i 
Jönköping i mål 774-13 där man sade att Rikspolissty-
relsens allmänna råd inte är juridiskt bindande och inte 
kan läggas till grund för beslut.

7.  Nu börjar man titta på storleken och anser att denna 
kompaktversion av basmodelle UZI submacine gun till-
låter fördelar i dolt bärande och en högre avfyrningshas-
tighet. ”Vapnet har i grundutförande en fällbar kolv för 
att kunna korta ned vapnet ytterligare och saknar därför 
konventionell kolv.” (Men den variant som vapenägaren 
vill ha är försedd med konventionell kolv vilket han 
redan hade påpekat. Men läskunnigheten är inte alltid så 
stor ...)

Polismyndigheten anser att ”skjutning med denna typ av 
vapen kan utföras med enhandsfattning och kan därmed 
likställas med funktion som ett enhandsvapen.” 

Har man någonsin försökt att avlossa ett gevär med en 
invikt kolv med en hand och med förväntad precision? 
Ett målskjutningsvapen ska inte bara pu! as med, det ska 
användas för precisionsskytte.

Nu förstår man varför Polismyndigheten redan i början 
av sina argument talade om synnerliga skäl för helauto-
mater och enhandsvapen ... Jodå. Man fortsätter med 
att säga att det ej är klarlagt vilken vapentyp det sökta 

En karbin - uj så hemskt!
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vapnet faller in i. Med den kortare extrapipan ser man det 
snarare som ett enhandsvapen än ett gevär. Den rättsliga 
regleringen ger inga hänvisningar om gränsdragningen 
mellan gevär och enhandsvapen. Ursprungsmodellen är en 
”submarine gun” vilket Polismyndigheten vill översätta till 
”kulsprutepistol”.

Polismyndigheten hänvisar ånyo till sina egna allmänna råd 
i Fap 551-3 om ”militära närstridsvapen som kan nyttjas på 
mycket kort håll, med mycket hög skadevinverkan och är 
betydligt lättare att dölja och har därmed en betydligt högre 
säkerhetsrisk”. Snömos. Samma de� nition kan gälla för en 
kniv.

8.  Nu går Polismyndigheten in på Svenska Dynamiska 
Sportskytteförbundets riktlinjer där kulgevär måste ha en 
minimipiplängd om 40 cm. Om man söker för en gren 
inom det dynamiska skyttet blir det ingen licens om denna 
piplängd understiges.

Men vapenägaren söker ju inte för en dynamisk gren, han 
söker för en föreningsegen gren. Därmed kan vi lägga alla 
riktlinjer inom dynamiska skyttet åt sidan.

9.  Nästa invändning : Naturvårdsverkets regler  att 
tvåhandsvapen ska vara avsedda att läggas an mot axeln, vara 
konstruerade för kulpatroner och ha en piplängd av minst 45 
cm. 

Därmed kan inte Polismyndigheten avgöra om det sökta 
vapnet faller under vapentypen kulgevär ellerunder vapenty-
pen enhandsvapen. Man vill då kalla det ”annan vapentyp”. 
Den typen är idag inte de� nierad och det � nns ingen rättslig 
reglering. Då anser Polismyndigheten att man inte kan 
utfärda licens på ett sådant vapen. Dessutom skulle man ju 
kanske kunna betrakta vapnet som ett särskilt farligt vapen i 
klass med helautomatiska och enhandsvapen.

Att det � nns ett skjutreglemente som godkänner vapnet vill

Polismyndigheten inte acceptera i sin bedömning att inte 
anse det sökta vapnet som lämpligt.

Självfallet överklagades beslutet.

Men att Polismyndighetens handläggare använder sin dyr-
bara tid till att skriva 4 sidor rappakalja är ett � agrant slöseri 
med skattemedel.
    Gull-Britt Söderström

Hjälp till krigets o� er i Ukraina !

FN:s organ UNHCR nås via bl.a.
swish 123 129 5021 eller 123 900 1645
SMS 72930
swish 90 01 645

Röda Korset nås via bl.a.
bankgiro 900-8004 (märk Ukraina)
swish 900 80 79

Det � nns � er hjälporganisationer, kolla på 
Internet.
Behovet är oändligt stort. Varje gåva är väl-
kommen!

Mini Uzi Carbine tillverkad av IMI (Israel Military Industries) 
med piplängd 35 cm. Kalibern är .40
Karbinen kan endast användas som halvautomatiskt vapen och kan 
inte ändras till helautomatisk funktion.
Vapnet levereras med konventionell gevärskolv.
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I ärendet om Mini Uzi Carbine hade även säljaren varit i 
direktkontakt med handläggaren. Vi saxar mailet här:
- - - - - - - - -
”Vår kund berättar att han varit i kontakt med dig kring sitt 
ärende och skickade över era skrivelser till mig.  

Som vapenhandlare läser jag liknande kommunikationer 
regelbundet, i detta fallet har jag dock svårt att avgöra exakt 
vad i den aktuella ansökan som ni på polisen vänder er mot.  

Det framgår att ni inte motsätter er föreningsintyget.

Det framgår att ni självständigt tagit reda på att tillverkaren 
marknadsför vapnet  för civilt skytte och benämner det som en 
karbin.

Ni belyser att minsta piplängd för enhandsvapen enligt 
polisens egna föreslrifter är 63,5mm, vilket framstår som 
ovidkommande på � era plan då vapnet varken är ett enhands-
vapen eller har en pipa under 63,5mm.  

Kunden har skickat er bilder på vapnet. På bilderna syns 
tydligt att vapnet har en fast kolv och längre pipa. 

Vi har importerat vapnet. Vid import ansökte vi om dessa som 
kulgevär, vilket är den enda rimliga de� nitionen av vapnet då 
vapnet är konstruerat för att skjutas med båda händerna och 
med kolven anlagd mot axeln. 

Vidare nämns att 20-30 cm piplängd skulle vara något som 
vanligen förekommer på pistoler, jag vill där upplysa om att 
det i svenska pistolskytteförbundets reglemente för B-vapen 

(9 mm och .40 S&W) inte � nns någon gren där en pipa över 
153 mm tillåts, det är således inte normalt förekommande att 
pistoler skulle ha så lång pipa.

Ni påpekar att vapnet är en halvautomatisk version av ett he-
lautomatiskt militärt vapen. Det stämmer för alla halvautoma-
tiska gevär för målskytte nästan utan undantag. Det � nns dock 
inget i vapenlagen eller i någon FAP som nämner det militära 
ursprunget på vapen. 

Det enda stället där något sådant omnämns är Naturvårdsver-
kets författningssamling som bara reglerar vapen för jakt, vilket 
såklart är irrelevant då detta är ett vapen för målskytte.

Vidare saknas i kommunikationen hänvisning till paragrafer i 
vapenlagen. Det som � ertalet gånger hänvisas till är förarbeten 
till vapenlagen som skrevs 1987, som dessutom behandlar delar 
av lagen som ni säger er inte ifrågasätta hos den sökande; lämp-
lighet, föreningsintyg och behov. 2:a Paragrafen i FAP 551-3 
(som jag får anta att ni hänvisar till då ni inte nämner vilken 
FAP ni menar i er kommunikation) behandlar samma sak.

Vi anser oss nu ha tillfört myndigheten sådan information som 
rimligen borde göra att ärendet kan kan omprövas med ett 
bättre faktaunderlag.” 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kan det sägas tydligare???? 

Detta inlägg sändes mellan kommunikation och beslut. En 
läskunnig handläggare borde ha kommit till ett annat beslut.
     Johan Svensson

REPRESENTANT FÖR DAVIDE PEDERSOLI

Handlarens kommentar ...
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Debatt i Riksdagen om vapenfrågor
Riksdagen har riktat tretton (13) uppmaningar, så kallade 
tillkännagivanden, till Regeringen angående vapenfrågor. 
Frågorna gäller främst regler för vapeninnehav, EU:s vapendi-
rektiv, regler för vapensamlare och tillsyn av skjutbanor.

Enligt uppmaningarna bör Regeringen se över

- EU:s vapendirektiv, hur det ska implementeras i svensk lag 
på en miniminivå, vapenlagstiftningen (OK, man har ut-
nämnt en utredare, se separat artikel), - tillståndsmyndighet 
för vapenlicensärenden (man har rekommenderat att tillskapa 
Viltmyndigheten) handläggning av vapenlicensärenden, tids-
begränsade licenser, licenshantering vid vapenbyte, krav för 
vapenlicens, utökad vapengarderob, europeiskt skjutvapen-
pass, handel med vapen, tillsyn av skjutbanor och regelverket 
för vapensamlare

Tillkännagivandena kom när Riksdagen behandlare cirka 80 
förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Riksda-
gen sade nej till öriga motioner med hänvisning till att arbete 
redan pågår inom området.

I mitten av maj hölls en debatt om vapenfrågor i Riksdagen. 
Justitieminister Morgan Johansson $ ck svara på 10 riksdags-
ledamöters inlägg.

Justitieminister Morgan Johansson

                Foto: Christian Pohl, Regeringskansliet

En av debattdeltagarna var Tobias Andersson (SD) som sam-
manfattade debatten sålunda:
”De många gånger absurt långa handläggningstiderna för va-
penlicenser har länge gjort livet surt för laglydiga vapenägare 
i Sverige. Jägare som i god tid innan jaktsäsongen hittar och 
köper ett önskat vapen riskerar ändå att stå utan bössa vid 

jaktstart efterom handläggningstiden kan vara utom rim-
lighetens gränser. En regering som värnar om våra hund-
datusentals laglydiga vapenägare i Sverige, mig inkluderad, 
hade naturligtvis omgående verkat för att lösa detta pro-
blem - men inte den socialdemokratiska regeringen, inte.

Detta är bara några av de punkter på vilka vi idag komer 
att rikta nya tillkännagivanden. Man kan tycka att det 
borde räcka med en gång och att Regeringen nöjer sig 
med ett beslut i kammaren för att faktiskt åtgärda de 
problem som laglydiga vapenägare drabbas av och som 
riksdagen beslutat om att försöka lösa. Men tydligen inte. 
Regeringens ovilja att underlätta livet för sportskyttar och 
jägare är så stark att riksdagebeslut har föga betydelse.

Regeringens agerande i vapenfrågor är under all kritik och 
Morgan Johanssons retorik är kanske det yttersta exemplet 
på socialdemokratins förakt mot jägare och sportskyttar. 
Morgan Johansson nöjer sig inte med att kritisera riksda-
gens vilja och ha en saklig debatt utan han eftersträvar att 
avhumanisera lagliga vapengare genom att dra paralleller 
till en fruktansvärd terrorist och till gängkriminella - detta 
trots att Morgan Johanssons oro snarare borde upptas av 
de vapen som försvunnit från Regeringskansliet än dem 
som tryggt förvaras hemma hos seriösa vapenägare runtom 
i hela vårt land.

Tobias Andersson
(SD)
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För att välja rätt kniv behöver man de# niera vad man ska ha 
den till primärt och vad man därutöver kan använda den till. 
Ska du ta med en kniv för varje aktivitet blir det mycket att 
bära och risken ökar att någon av dem lämnas hemma.

Vi börjar med att titta i reakorgen på närmaste byggva-
ruhus. Här hittar vi billiga knivar för hantverkare som är 
tillverkade i ett stycke (handtag och blad är gjutna till en 
solid del) i ett billigt kolstål. De görs ofta av små företag och 
i ett fåtal modeller vilket gör att du får en mer eller mindre 
otestad kniv av ett företag som kanske inte # nns i morgon. 

Dessa knivar har en livslängd på kanske något år och de-
larna måste därefter smältas isär för att överhuvudtaget gå att 
återvinna. Eftersom stålet är så undermåligt får du däremot 
kniven sylvass bara efter någon minuts slipande men skärpan 
lägger sig snart vilket resulterar i att du ofta får springa till 
slipmaskinen. Risken för bladbrott och skador ökar också 
väsentligt. Ska du använda kniven i verkstaden med knivsli-
pen bara någon meter bort spelar stålet mindre roll och ska 
du inte tälja många timmar behöver kanske inte handtaget 
vara så bekvämt. Men ska du ta med din utrustning på lite 
mer strapatsliknande äventyr är det bra att kunna lita på 
grejorna!

Så vi går över gatan till en vildmarkbutik och kollar 
vidare. Här ser vi att priserna har skjutit i höjden och knivar 
från 300 kr ligger intill modeller för & era tusenlappar. Stålen 
i knivarna har nu bytts ut mot högteknologiska moderna 
stål från Japan, Sverige och USA som ska vara oöverträ' ade 
inom sitt användningsområde. Istället för att, som med 
hantverksknivarna, tillverka miljontals exemplar är dessa 
knivar ofta producerade i mycket liten skala och kostar 
därför mycket mer. Men detta ger också en mycket mer 
personlig produkt. 

Det här är ett problem som # nns inom många branscher. 
Antingen är man rik som ett troll eller så får man köpa bil-
liga alternativ som man sliter och slänger. Men inom knivar 
# nns ett bra alternativ, en mellanväg: EKA. EKAs knivar 
använder Sandviks 12C27-stål. Det är ett svenskt kontrol-
lerat kvalitetsstål, särskilt utvecklat för knivar och kirurgiska 
instrument. Knivbladen härdas till drygt 57 HRC för att 
eggen ska bibehålla sin skärpa.

Förutom alla stålets fördelar är EKAs knivar oftast sam-
mansatta av komponenter och delarna skruvas oftast ihop så 
att man lätt kan byta ut en del om den skadas. Det underlät-
tar också återvinningen. Man kan också skicka in sin gamla 
trasiga kniv till EKA och få den källsorterad. 

Eskilstuna som stad var redan under 1800-1900- talet 
starkt förknippat med knivar och tillverkningen av dessa. 
Vid & era tillfällen fanns över 50 knivtillverkare i staden 
och ryktet om Eskilstunas knivar spreds över Europa och 
världen. 

Efter världskrigens slut startades många mindre knivtil-
lverkare. Till stor del var dessa inte knivsmeder utan ambi-
tiösa unga män som ville hjälpa till att mätta den växande 

marknaden för knivar i Europa. Modellerna togs ofta från 
existerade företag men materialen i knivarna byttes ut mot 
billigare alternativ. Detta slog hårt mot det goda rykte de 
seriösa aktörerna byggt upp för Eskilstunas knivsmeder. 

Några hårda decennier senare står bara ett företag fort-
farande på fötter: Eskilstuna Kni' abrik AB som numera 
går under namnet EKA Knivar AB.

Företaget har funnits i snart 140 år (sedan 1882) och 
under Eskilstunas gulddagar. Än idag ligger det kvar i 
Eskilstuna. EKA tillverkar fortfarande knivar men # ckkni-
varna har till stor del bytts ut mot modeller anpassade för 
jakt, buchcraft och vandring. Men de producerar också 
köksknivar, machetes, yxor, slipar och skärpstål. 

Tidigare hade EKA livstidsgaranti, men i takt med att 
vissa av de äldre reservdelarna blev allt sällsyntare ändrades 
det till 10 år. ”Vi känner oss väldigt lugna med att ge såda-
na garantier just för att vi vet att man får anstränga sig för 
att förstöra våra knivar. Vi på EKA tänker långsiktigt och 
strävar efter att vårt varumärke ska leva vidare och kunna 
leverera kvalitetsknivar till marknaden år efter år.” säger 
man på EKA.

Även om lagen nuförtiden till stor del begränsar oss 
svenskar från att bära kniv o' entligt så # nns det några 
olika sätt att få bära kniv på allmän plats. Som militär får 
du till exempel ha kniv i din uniform, är du hantverkare 
som använder kniv i jobbet kommer du också undan. Det 
är också tillåtet att bära kniv i samband med till exempel 
camping eller jakt och # ske. Men att du jagade igår ger dig 
däremot inte rätt att bära kniv idag. Inte heller att man 
“kanske ska senare” är giltigt som anledning; man ska vara 
på väg till eller från en aktivitet som kräver kniv. 

Tittar du på olika platser i landet så är skillnaden på 
tolerans för knivar mycket stor. I norra Norrland är det 
nog inte många som tittar snett på dig om du drar upp 
jaktkniven på ICA medan du får sitta i polisbil direkt i 
Mälardalen för att ha en # ckkniv på dig.

För oss som dagligen använder kniv och som dessutom 
har ett intresse för knivar skapar detta naturligtvis pro-
blem, men det # nns några sätt att minska risken att man 
missuppfattas. 

Var tydlig. Hamnar du i en poliskontroll eller liknade 
så meddela direkt att du har en kniv med dig och var den 
ligger. Kniven ska ligga på ett ställe i bilen där du inte 
lätt och snabbt kan få tag i den. Undvik handskfacket 
och # ckorna i dörrarna och stoppa istället kniven i baga-
geutrymmet. Detta för att visa att du inte tänkt använda 
kniven förrän du kommit fram och stannat bilen. 

Gör så att framtagandet av kniven blir lite omständligt, 
stoppa helst ner den i något fodral som du sedan stoppar i 
en väska. Detta minskar både risken att den blir stulen och 
risken att den skulle användas mot dig eller någon annan. 
Det bidrar också till att eventuella poliser blir trygga i att 
du inte planerar att använda den under färden.

Om knivar ...
en insändare
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Önskas köpa
Colt 1860 Army, eller Colt 1851 
Navy
Anders, 070-2728376

Önskas köpa
Pumphagelgevär Winchester, Re-
mington eller Benelli kaliber 12
Anders, tel 070-2728376

REPLIKOR

VAPENDELAR - TILLBEHÖR

Besök vår Webshop och hemsida

www.stockholmsvapenfabrik.se

Animus in consulendo liber
(öppet sinnelag vid överlägg-
ningar)
  NATO:s valspråk

Så började det ...
Nyligen vann Oklahomas bidrag i American Song Contest 
(USA:s motsvarighet till Melodifestivalen i Europa). Det 
vinnande bidraget var skrivet av Cassio Opeia ...

För 25 år sedan plockade hon tomhylsor vid Ragnar Skanå-
kers skjutplats och sålde dem till sina kompisar i lekskolan. 
Men med tanke på artistnamnet hon valt var hon väl redan 
på den tiden ett litet stjärnskott ...

Nu är hon världsberömd i USA och Asien och blir väl för-
hoppningsvis i lilla Sverige också ...

Men där ser man att den som börjar som liten med en 
a$ ärsidé senare i livet kan utvecklas till en riktig stjärna ...

Stjärnbilden Cassiopeia med de fem stjärnorna Epsilon, Delta, 
Gamma, Alfa och Beta.

I grekisk mytologi var Cassiopeia maka till Cepheus och moder till 
Andromeda. Alla tre har gett namn åt stjärnbilder.
Cassiopeia skröt att hon och hennes dotter Andromeda var vackrare 
än Nereiderna, en grupp havsnymfer. Detta retade havsguden Pose-
idon så att han fäste Cassiopeia på himlavalvet och lät henne rotera 
runt polstjärnan så att hon skulle hänga upp och ner halva tiden ...
(Källa: Wikipedia)

Tre hagelgevär, nää!
Vapenägaren skulle motivera sitt femte jaktvapen som var 
ett hagelgevär. Han hade tidigare 2 kulgevär för älgjakt 
respektive vildsvinsjakt samt två hagelgevär där ett hade 
normal kolv och användes sommartid medan det andra 
hade en kortare kolv och användes vintertid när man ju 
har tjockare kläder på sig. Båda angavs vara för jakt på 
rådjur och hare.

Det sökta hagelgeväret var av modernare slag som tälde 
stålhagel. Det skulle också användas för sjöfågeljakt där 
det är ett lagkrav att stålhagel ska användas.

Polismyndigheten köpte motiveringen för detta femte 
vapen men kunde inte förstå varför han behövde båda 
de andra hagelvapnen för samma typ av jakt (rådjur och 
hare).

Vapenägaren glömde att tala om att det ena av hans be-
& ntliga hagelgevär är trångborrat vilket lämpar sig bättre 
för rådjursjakt där man vill hålla ihop svärmen. Denna 
jakt sker på höst och vår. Det andra hagelgeväret (det 
med kortare kolv) har rak pipa som ger större svärm men 
lämpar sig bra för små snabba villebråd som inte behöver 
så många hagel i sig för att fällas. Harjakten är främst vin-
tertid då man har mera kläder på sig och då är den kortare 
kolven en fördel.

Detta visar hur viktigt det är att få till en bra motivering 
för varje vapen. Att ange samma användningsområde för 
två vapen som bara skiljer sig i kolvutformning räcker 
inte. Man får plocka fram vad som skiljer vapnen åt, då 
kan även en handläggare utan jaktkunskap förstå det.
     Johan Svensson



Skytte              med k-pist motarbetas!

 12 12 12 12 12 12 12 16

Inom Svenska Skyttesportförbundet har 
man fortfarande skytte med k-pist modell 
äldre på programmet. Det är då inte ett 
skytte av amerikansk modell där det gäller 
att brassa iväg så många skott som möjligt 
på kortast möjliga tid utan skyttet bedrivs 
som ett halvautomatskytte, ett skott i taget. 
Men det är ingen lätt skytteform, det kräver 
sin man att behärska en k-pist även när den 
skjuter enstaka eld ...

Ett antal skytteföreningar har sökt licens på 
k-pist som föreningsvapen så att föreningen 
ska kunna erbjuda nybörjare att prova på 
denna skytteform. Men Polismyndigheten 
har genomgående avslagit deras ansökningar, 
bland annat med motiveringen att skyttefor-
men inte är av intresse för landets försvar.

Man har då ofta refererat till ett uttalande 
från avdelningsdirektör Alexander Wedin 
på Försvarsmaktens Högkvarter. Men denne 
har kommenterat sitt tidigare uttalande i ett 
brev av 2010-06-09 (referens 16 730:604 
67) som vi tar in i sin helhet här:
- - - - - - - - - - - - - - -

Frivilliga försvarsorganisationers skytte 
med kulsprutepistol

Jag har i samtal med vapenhandläggare Rina 
Stålstedt vid polismyndigheten i Uppsala län 
fått muntligt besked om att det från RPS 
gått ut ett inriktningsbeslut rörande k-pist 
m/45(B).

Som jag förstår härrör RPS utskick ifrån den 
av mig ovan angivna, olyckligt formulerade 
skrivelsen som 21 maj gick till vapenhand-
läggare Britt-Inger Pettersson i Storuman. 
Genom tryckfelsnisse gick även skrivelsen 
felaktigt till polismyndigheten i Värmland.

Vad som har skett är att vapenhandläggare 
Pettersson har ställt ”fel” fråga till Försvars-
makten. Varvid jag ore$ ekterat svarat endast 
tifrån frågan.

Det jag skrev om att k-pist m/45(B) är 
utrangerad från Försvarsmakten och att 
sådant skytte inte är direkt av värde för För-
svarsmakten är korrekt.

Dock är det inte den korrekta frågan med 
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avseende på Vapenlag, -förordning och RPS föreskrifter. 
Det enda som Försvarsmakten ska uttala sig om är huruvida 
själva skytteklubbens verksamhet har betydelse för Totalför-
svaret. Så här lyder vapenförordningen (1996:70) 2 kap 3 
§ 2: ”... vara aktiv medlem i en sammanslutning för skytte 
vars verksamhet Försvarsmakten förklarat vara av betydelse 
för totalförsvaret ...” Är klubben/gillet medlem i Svenska 
Sportskytteförbundet så bedöms all deras verksamhet ha 
betydelse för totalförsvaret.

Med anledning av att Försvarsmakten inte sällan får begäran 
om yttrande när skyttesammanslutningar, och inte bara 
enskild, ansöker om tillstånd, vill jag nämna att Försvars-
makten i sådana fall inte enligt förordning ska yttra sig.

Är det en sammanslutning (som nämns i bilaga 1 till 
FAP:en) som önskar tillstånd ska inte Försvarsmakten till-
frågas övht utan det är endast 3 kap 2-4 §§ som är tillämp-
liga, dvs om föreningen/klubben har sin verksamhet ”i ord-
ning” och fortfarande tillhör frivillig försvarsorganisation.

Att kontrollera om skyttesammanslutningen är medlem i 
t.ex. Svenska Skyttesportförbundet går bedömt fortare och 
smidigare om vapenhandläggare själv gör det istället för att 
behöva författa en skrivelse till Försvarsmakten, som sedan 
kontrollerar med Skyttesportförbundet och därefter vidare-
befordrar dessa uppgifer i en skrivelse till vapenhandlägga-
ren.

Om intresse % nns från RPS/Polismyndigheter har Försvars-
makten möjlighet att meddela ett generellt yttrande om att 
skyttesammanslutningnar som tillhör frivilliga försvarsor-
ganisationer därigenom bedriver en verksamhet som är av 
intresse för totalförsvaret. Uppgiften att kontrollera med 
skyttesammanslutning att enskild som ansöker om vapen-
tillstånd är medlem ligger då på espektive polismyndighet. 
Likaså måste då vapenhandläggare kontrollera med frivillig 
försvarsorganisation att skytteklubb/-gille är medlem hos 
organisationen.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SVF har kopia av detta brev och kan skicka till förening-
ar som behöver detta som argument mot Polismyndighe-
ten.

Från Skyttesportförbundet kommenterade man till den 
sökande föreningen:

- - - - - - - - - - - -

”Detta är den gamla klassiska felaktigt ställda frågan från 
polismyndigheten till försvarsmakten. Har en skrivelse som 
jag förmedlat till alla de som kontaktat mig efter avslag 
eller där behov har ifrågasatts likt detta. I samtliga fall har 
den gett positivt resultat, bl.a. för min egen förening för en 

del år sedan där ytterligare dialog efterfrågades före tänkt 
avslag.
Frågan som ska ställas är inte om kpistskyttet är av bety-
delse för FM utan om sammanslutningen för skytte bedri-
ver en verksamhet som FM förklarat vara av betydelse för 
totalförsvaret. SvSF är en frivillig försvarsorganisation och 
då bör också verksamheten i den enskilda föreningen ha 
betydelse för FM.

I ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till  EU:s 
vapendirektiv” % nns också detta inskrivet om jag förstått 
saken rätt (och ingen ändring skett senare). Där framhålls 
SvSF:s kpistskytte, Ak-skytte och utbildning av skytte-
instruktörer och att SvSF därmed är en viktig frivillig 
försvarsorganisation av betydelse för totalförsvaret.”

SVF har kopia av den klarläggande skrivelsen från För-
svarsmakten. Med den som hjälp borde det vara lätt att få 
igenom licens på föreningsvapen.

Kpistar och andra automatvapen är inte förbjudna i Sve-
rige och det % nns både föreningar och enskilda som har 
licens på sådana vapen.

Inte ens EU:s vapendirektiv förbjuder innehav av helauto-
matiska vapen men man vill att medlemsländerna har en 
betryggande kontroll av dessa (vilket vi ju har i Sverige).

Doris Högne Rydheim (rektor på Polishögskolan) ville i 
sin utredning SOU 2013:7 förbjuda aktivt bruk av k-pist 
(för skytte) men tillåta passivt bruk (för samling). Hennes 
förslag anammades inte av vår lagstiftande församling så 
det blev inga ändringar i vapenlagstiftningen. Både skytte 
med och samling av helautomatiska vapen är fortfarande 
tillåtna i Sverige, på vissa villkor.

Det Polismyndigheten snarare borde intressera sig för är 
det illegala beståndet av Uzi’s och Scorpio’s och andra 
behändiga och mera lätthanterliga helautomatiska vapen 
som har smugglats in i landet och används av det krimi-
nella klientelet. Men dessa får man inte bort genom att 
jaga de gamla k-pistar som används inom skyttesportrö-
relsen ...
    Gull-Britt Söderström

Skytte              med k-pist motarbetas!

Abusus non tollit usum 
(missbruket upphäver inte det normala 
bruket)
 Romersk rättsmaxim
 borde tillämpas i svenska förvalt-
 ningsdomstolar ...
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Clang & Juhbel

Clang

- Nu gäller det vad domstolen säger ... men å andra sidan brukar dom ju 
ha stor förståelse för våra synpunkter ...
-Ja, är det några som har erfarenhet av vapen så är det ju vi ...
- Ja, man ska inte behöva vara professor för att kunna se om ett sökt 
vapen hör hemma i samlingen ...
Nä, det räcker inte att en landstormskille har hållit i vapnet ...
- Kniper det får man väl ta till antalstänkandet ... det är inte bra att det 
� nns en massa vapen ute i samhället ...

- Han vill utöka sin samling av Hemvärnets 
vapen till att även omfatta Landstormens ...
- Tja, det kan ju inte vara så många ...
- Säg inte det, Landstormen � ck väl ta vad man 
� ck tag på ...
- Det har du rätt i, då kan det bli rätt många ...
- Ja, sådant kan man ju inte acceptera ...
- Nä, vi ger avslag, det är säkrast ...

Juhbel

Clang

När det gäller att tillmötesgå Po-
lismyndigheten och välsigna deras 
icke lagstödda avslag kan domsto-
larna snart sagt upp$ nna oändliga 
regler att åberopa för att med dessa 
som grund ge Polismyndigheten rätt.

I en dom från Förvaltningsrätten i 
Härnösand om ett avslaget samlings-
vapen läste vi nyligen:

En förutsättning för att samlings-
licens ska kunna beviljas är att det 
utifrån den uppgivna samlingsinrikt-
ningen går att bedöma om ett visst 
vapen omfattas samt att det antal 
vapen som kan komma ifråga är 
begränsat.”

Oj, så vackert ... man $ ck in två helt 
olika grunder för att avslå vapenäga-
rens överklagande.

Vad man inte inser är att inget av 
dessa anförda skäl har stöd i vapen-
lagstiftningen.

Det $ nns inget krav att speci$ cera 
en samlingsinriktning. Självfallet 
underlättar det för handläggaren om 
det $ nns en lathund att gå efter, då 
är det bara att läsa rätt innantill.

Det $ nns heller ingen lagregel som 
säger att det bara är ett begränsat 
antal vapen som kan beviljas för 
ändamål samling. Det $ nns inte två 
samlingar som är lika. Därför kan 
man inte sätta upp en gräns så som 
det $ nns vapengarderober för jakt 
respektive målskjutning.

Samme vapenägare hade redan en 
samling av vapen som i långa tider 
hade funnits på gården. Både gården 
och inventarierna var klassade som 
kulturhistoriskt intressanta.

Nu ville vapenägaren införliva ett 
repetergevär m/96 i samlingen 
eftersom denna vapentyp normalt 
användes på gårdar tidigare.

Men Förvaltningsrätten ansåg 

Domstols egna regler ...
inte att detta tllkommande vapen hörde 
hemma i den tidigare samlingen som var 
avgränsad och komplett när vapenägaren 
$ ck tillstånd på den.

Eftersom den samlingen var komplett vid 
övertagandet avslog man överklagandet. 
”Några förutsättningar att inom ramen 
för det beviljade tillståndet införska% a & er 
vapen $ nns således inte, sade Förvaltnings-
rätten.
Att en samlare kan ha mer än ett sam-
lingsområde föresvävade inte domstolen. 
Det måtte ju tillhöra vår kulturhistoria 
att bevara sådana vapen som var allmänt 
förekommande i stugorna förr. Det $ nns 
inte så många kvar av dem längre, de & esta 
har väl skrotats ut när de påträ% ats i något 
dödsbo. Något större saluvärde har de 
inte utan det är mest det kulturhistoriska 

värdet.

Dessa gamla vapen har heller inget 
intresse för den kriminella markna-
den. Där är det helt andra modeller 
än M/96 som är eftertraktade.

Det har tyligen börjat uppmärksam-
mas på politiskt håll att det råder 
allmän laglöshet när det gäller samling 
av vapen. Det vore faktiskt välkom-
met att få några regler att åberopa. 
Idag $ nns bara en samling allmänna 
råd som tillämpas som om de vore lag 
och det är en styggelse.
  Gull-Britt Söderström
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Böcker från Göta Vapenhistoriska ...

En direktör från Kalashnikov-fabriken var på besök i Göte-
borg och berättade om vapnet. Pris 149 kr + porto Historien om ett av de populäraste vapnen under 1900-talet

Pris 95 kr + porto 

En unik bok på svenska om signalpistoler, den enda i sitt     Den smarta SG 42-bajonetten, det första multiverktyget för
slag. Pris 149 kr +porto        militärt bruk. Pris 149 kr + porto 

Säljes via SVF:s kansli, 0304-41171, info@vapenagaren.se. 

Ett fåtal kvar!

2 böcker =ett porto = 79 kr
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Artiklar som kan köpas från SVF. 
Beloppet insättes på pg 341602-1. 
Skriv vad som önskas!

Visa din tillhörighet!
Vår logo " nns som
- tygmärke 65x50 mm   pris kr   20
- klistermärke 80x60 mm, 2 st   25
- pin 19x15 mm    10
Porto ingår.

Ragnar Skanåkers skytteglasögon.
Med keps, glas i två styrkor medföljer.
Pris 1100 kr
Porto ingår

För att få rätt styrka är det bäst att
tala med Ragnar innan leverans.

Fin present!
Ragnar berättar om sitt färg-
starka och händelserika liv.
Pris 95 kr + porto 40 kr

En läsares recension:
Jag läser mycket böcker. Men det 
är första gången jag sträckläser 
utan uppehåll 187 sidor.( Från 
pärm till pärm).
Jag fastnade i denna bok och i en 
karriär som  blev så framgångsrik.
I avsnittet MEDLEMSVÅRD, 
tar han upp sådant som jag skulle 
vilja uppleva i den klubb jag till-
hör. ” tänkvärt” 
Rolf Brink

Ragnar Skanåkers DVD-fi lm
Filmen visades i TV hösten 2012.
Pris 150 kr. Porto ingår.
ENDAST ETT FÅTAL EX KVAR!!

Ragnars nya skyttebok - en bibel 
för målskytten - är slutsåld. Men 
det fi nns fortfarande ett antal 
böcker på engelska.
Pris 320 kr + porto 45 kr
1 ex av ”Nio OS - nästan” levere-
ras med som bonus.
Jättebra även som present ..

Alla har något att ta till sig i denna bok. Här fi nns 
förklaringen varför det där skottet som kändes per-
fekt ändå bara blev en nia ...
Skytteformer och regler gås igenom, liksom även rent 
grundläggande instruktioner om ställningar, grepp 
och att välja vapen.
Träningsprogram, inte bara för skjutarmen utan för 
hela kroppen - och för knoppen! Mental träning är 
oerhört viktig för skytten. Man måste vara i balans 
för att kunna prestera på topp.
Det är en bok som borde fi nnas på varje skyttefören-
ing och i varje skytts bokhylla. Både den erfarne skyt-
ten och nybörjaren har något att hämta av de lärdo-
mar som landets mest erfarne skytt serverar !
Boken fi nns även på engelska.
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JO:s Vapen

Tel 070-5339997

Geväret på bilden har 
tillhört Georg Skansebo, 
ordförande i Orust PK, 
som avled i december 
2006. Georg var en känd 
tävlingsskytt

Läst på advokat Sebastian Scheymans hemsida:
Med tanke på Putins politik har jag svårt att se 
att nazist är ett skällsord för honom ...

MORINI – ett vinnande koncept

Interprodukter AB
0451-155 95 www.interprodukter.se

CM 22M RF

CM 162 EI Titan

CM 200EICM 22M RF

CM 162 M

CM 162 EI

CM 84E Carbon

Ålderdom 
är inte så 
illa om man 
tänker på 
alternativet 
...
Maurice Chevalier
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KÖPES
Original revolvrar Colt Army/
Civil
i gott skick
Original target/duell pistoler typ
Kuchenreuter, i gott skick
Maila till so.kristiansson@telia.
com
Tel 031-444757 eller 0702-652795

Utställningar
22/5   Göteborgs Militariamässa,
 Kviberg

26-28/5  Swedish Game Fair,
 Skokloster

Om vi har personal som kan hjälpa till 
kommer vi att kunna delta i dessa utställ-
ningar.

SÄLJES
Blykulor kaliber .38, ca 1500 styck
Leif Hallén 0706-434939

Alla som är ute i  tra! ken borde ta till sig 
den information som ! nns på Älgskade-
fondföreningens hemsida www.algen.se

På Elmia visade man en helt ny simulator 
där man kunde få uppleva hur det var att 
krocka med en plötsligt uppdykande älg. 
Man har även en krock älg-motorcykel i 
simulatorn.
Dämpa farten! Det räddar liv!

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
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Många bilder!

Beställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.

Ny bok!

”Järnmannen från Sverige” handlar om 

Torsten Ullman, världens bästa pistolskytt i nästan 

trettio år.  Vi får följa honom från hans första 

trevande steg i början på 1930-talet till hans stora 

framgångar på OS och VM. Han är dessutom den 

enda pistolskytt som erhållit Bragdguldet. Vi får 

också veta mer om Torsten Ullman vid sidan av 

skjutbanan.

Många bilder!

Beställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.les viBeställes via Svenska Pistolskytteförbundets hemsida, ”Marknad/Shop”. Bokens mått 170x240 mm, 132 sidor.

!!!!Ny bok!
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Författare är Ulf Hansson, tidigare redaktör för SPSF:s
tidning Nationellt Pistolskytte
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                   Önskepresenten för varje idrottsskytt!

Ljuddämpare fria - eller?
Det har länge talats om att licenskravet på 
ljuddämpare skulle slopas och att man då skulle ha 
tillstånd att inneha ljuddämpare till de vapen man 
innehade för skjutning. Detta skulle gälla från 
2022-07-01.

än så länge (slutet maj 2022) $ nns ingen ändring 
införd i Vapenlagen, Vapenförordningen eller 
Rikspolisstyrelsens Fap 551-3. Än så länge gäller 
således att det är Polismyndigheten som får avgöra 
saken och att man kan få licens på ljuddämpare 
för jaktvapen i klass 1 och 2. Vill man ha för andra 
vapen är det i regel NJET trots att lagen ger ut-
rymme för att man kan bevilja licens även i sådana 
fall. Men med Polismyndighhetens stora skräck för 
”tyst jakt” är det utsiktslöst att ens försöka få licens 

på ljuddämpare för andra vapen än jaktvapen 
i klass 1 och 2. Detta oavsett om man har en 
konstaterad hörselskada och rekommenda-
tion av läkare att använda ljuddämpare för 
att skona den lilla del av hörseln som $ nns 
kvar.

På senaste året har dessutom Polismyndighe-
ten vägrat förnya licens på ljuddämpare till 
hörselskadade personer som redan innehaft 
dämparen i 5-10 år. En cynisk inställning. 
Hörseln hör till de sinnen som inte kan 
reparera sig eller repareras. Är den skadad får 
man leva med skadan resten livet. Det enda 
man kan göra är att kompensera för bortfal-
let samt skona det som $ nns kvar.
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Krutförvaring
Ammunition regleras i vapenlagstiftningen men 
det gör däremot inte krut. Detta regleras i stället av 
MSB-myndigheten.
För ammunition säger vapenlagstiftningen att den 
ska förvaras ”under säkert lås” vilket inte är de� nie-
rat.

Föreskrift om hantering av explosiva varor, MS-
BFS 2019:1

För privatpersoner är egentligen endast ett fåtal 
bestämmelser intressanta:
§ 31:  i  bostad får förvaras högst 5 kg krut i risk-
grupp 1.3 eller 1.4 och tändhattar i riskgrupp 1.3 
eller 1.4
högst 20 kg ammunition i riskgrupp 1.3 eller 1.4 till 
handeldvapen. (Däremot får inte varor i riskgrupp 
1.1 och 1.2 hanteras i bostad.)

Dessa klassas också som stöldbegärliga i grad B.

Behöver man mer måste man begära tillstånd som 
söks av kommunen och gäller i max 3 år. Man kan 
då dela upp mängden så att en viss kvantitet förvaras 
i bostaden och resten i ett förråd som ska uppfylla 
vissa villkor.

Tillstånd behövs inte för den som innehar ammuni-
tion, tändhattar etc till vapen man har tillstånd att 
inneha enligt vapenlagen.

Då ska vi komma ihåg att även licensfria vapen har 
man tillstånd att inneha enligt vapenlagen, nämligen 
om de är tillverkade före 1890 och inte har enhets-
patroner.

Krut och tändhattar ska förvaras i utrymme som 
motstår 10 min angrepp med vanliga verktyg. I ett 
allmänt råd anges att det bör vara skåp SS 3492. 
Därmed kan man ställa sig frågan om skåp SS 3492 
är ett lagkrav eller inte ...

Man får överlåta ammunition till annan om denne 
har tillstånd att inneha ammunitionen. Gäller även 
utlånade vapen. Men man får fortfarande inte över-
låta ammunition man tillverkat för eget bruk. För att 
tillverka ammunition till tredje man krävs tillstånd.

20 kg ammunition brukar tolkas som  att det är 
krutmängden i ammunitionen som inte får överstiga 
20 kg. Men en patron innehåller en liten mängd 
krut. Det går åt ca 300.000 patroner i kaliber .22LR 
för att komma upp i den krutmängden och så myck-

et ammo är långt mer än vad en vapenägare brukar ha 
hemma...

Skulle 20 kg vara ammunitionens totalvikt räcker det 
inte till så värst många patroner ... det är ju kulorna 
som är den tunga biten.
Det � nns fortfarande vissa oklarheter i bestämmelserna. 
För svartkrut brukar vapenägarna väga upp satser som 
placeras i glasrör. Detta motsvarar ju den mängd som 
skulle � nnas i en patronhylsa, skillnaden var att inte 
kula och tändhatt satt ihop med glasröret utan glasröret 
försluts med en liten propp. Men det sägs inte klart att 
uppvägda satser räknas som ammunition.
För svartkrut � nns en alldeles utmärkt transportför-
packning som består av en wellpappkartong och 10 
rörförpackningar så att hela kartongen kan rymma 1 kg 
krut. Det har hävdats på ! era håll att denna utmärkta 
förpackning inte får användas till att förvara krutet i 
utan endast är att se som en transportförpackning. Men 
det kan ju inte vara sämre att placera en sådan förpack-
ning i ett skåp SS 3492...

Meningen med förpackningen är att om det börjar 
brinna hinner svartkrutet sönderfalla i sina beståndsde-
lar, svavel, kol och salpeter och krutet förlorar dätmed 
sin explosivitet. 

Intressant är att MSB-myndigheten i slutet av föreskrif-
ten kommenterar allmänna råd:

”Allmänna råd är inte tvingande. Deras funktion 
är att förtydliga innebörden i lag, förordning eller 
myndighetsföreskrifter och att ge generella rekom-
mendationer om deras tillämpning.

Detta förtydligande borde även Polismyndigheten skri-
va in i sina olika Fappar ...
     Pär Herrman


