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Viltvård då och nu

Under 1930-talet genom-

förde Jägareförbundet en

kampanj för bättre viltvård.

Kampanjen riktades till

både jägare och allmänhet

och drevs i förbundets tid-

skrift och med filmvisning-

ar ute i landet. En inte ovik-

tig del var Knut Stangen-

bergs vykortsserie. 

AV JAN HENRICSON
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Här publicerar vi på nytt några av

Stangenbergs fina teckningar, som så

tydligt förmedlar budskapet om vik-

ten av god jakt- och viltvård. 

På nytt, eftersom bilderna användes

som illustrationer till artiklar om vilt-

vård i Jägareförbundets Tidskrift un-

der 1930-talet. Vykorten kunde också

beställas från förbundets kansli och

betalades 1935 med nio öre styck. 

Vykorten var en del i viltvårdskam-

panjen. Jakthistorikern Sven Lord be-

rättar att förbundet också producerade

filmer som visades för stor publik runt

om i landets bygdegårdar, samt att

många artiklar i ämnet skrevs i Jägare-

förbundets tidskrift.

Kampanjen vände sig till både jäga-

re och en icke jagande allmänhet. Det

syns väl i Stangenbergs teckningar.

Någon av teckningarna skulle knap-

past användas för att sprida viltvårds-

budskap idag, exempelvis är det svårt

att tro att någon skulle ägna sig åt att

meta änder, medan andra känns lika

aktuella nu som då.

Teckningarna är härligt mustiga

och för fram budskapet med både

humor och allvar. Konstnärligt håller

de hög kvalitet. Det är lätt att fastna i

detaljer och budskapet, till exempel i

vykortet som manar allmänheten att

hålla rätt på sina hundar, är klockrent.

Knut Stangenberg (1871–1955)

tecknade i dags-, skämt- och vecko-

pressen. Han medarbetade i DN och

Svenska Dagbladet liksom i Söndags-

Nisse, Vårt Hem och Strix, för att

nämna några. I Strix fick han samar-

beta med Albert Engström som han

också jagade tillsammans med.

– Det var säkert många trevliga

stunder i jaktkojan när Knut Stangen-

berg, Albert Engström, Bruno Lilje-

fors med flera jagade tillsammans,

säger Sven Lord. 

Knut Stangenberg gjorde många

teckningar med bäring på jakt och

viltvård. Hans arbete betydde mycket

för att sprida budskapet. �


