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Om rypejagt i en svunden tid 

På vor klubs Hovedprøve i fjor stak Erik Juel mig en gammel antikvarisk bog i hånden  af 

en Svensk Pointer Klubs gamle koryfæer, Jard Emil Frykberg (1863 – 1923), som boede i 

Uppsala..  

Bogen titel er:  JÄGARMINNEN FRÅN FJÂLL SKOG OCH SJÖ. Den udkom i tredje oplag 

fra Ählen og Åkerlunds forlag i Stockholm i 1918. 

 

Erik mente, at den nok kunne interesserer mig, og så kunne 

jeg jo passende skrive lidt om den. 

Navnet Frykberg er mig bekendt fra dengang,  jeg skrev om 

vor klubs historie. Han var en af de svenskere, som hjalp vor 

klub på vej. 

I Svenska Pointerklubbens jubilæumsbok er Frykberg 

portrætteret af Britt-Marie Dornell Thorn. 

Han havde egen kennel : Kennel F og begyndte egentlig at 

jagte med settere, men fandt dressuren af samme for 

besværlig og valgte så pointeren og importerede sammen 

med en anden svensk pointer-koryfæ, Aksel Hedlund, 

pointere fra Tyskland, England og Danmark. 

Frykberg var en travl og dygtig  forretningsmand  og var bl.a. 

initiativtager til Sveriges kolonialvare grossistforening. Han 

havde stor samfundsinteresse. Var forsvarsven og en af initiativtagere til Bondetåget, hvor 

30.00 mand drog mod Stockholm for at protestere mod den efter deres mening alt for 

liberale forsvarspolitik, der blev ført. Bondetåget blev så i øvrigt mødt af en 

moddemonstration med 50.000 deltagere. 

Han var dybt religiøs. Engagerede sig meget i klubarbejdet i SPK og gav rundhåndede 

donationer. Læg dertil, at han også var en flittig jagtskribent. 

 Ovennævnte bog udkom på Åkerlunds forlag. Ham  vender vi tilbage til. 
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Medio august 1895 får Frykberg en invitation til rypejagt i et forjættende terræn i Lapland. 

ved Østerssund. Han behøver ikke lang  betænkningstid, før han rydder skrivebordet og 

begiver sig ud på en togrejse mod nord med sine hunde og habengut og ankommer til 

Luossavaara. Én by ved et bjerg i Kiruna. Her hører togforbindelsen op. Der er ganske vist 

ved at blive udlagt jernbanespor til den videre færd mod Torne Träsk søen, foreløbig er 

der udlagt 21 km spor, men der er herfra fortsat 3 mil til bestemmelsesstedet.  

 

Gode råd er dyre. 

Frykberg forhandler først med 

en mand, som har to heste 

om at få fragtet 250 kg 

bagage til Torne Träsk. 

Manden tøver ldt, plirrer lidt 

med øjnene, han vurderer 

mulighederne for betaling ved 

at se sin kunde an og 

forlanger så 75,-kr.   stykket 

pr. hest  for at bringe 

bagagen og ikke mindst 

provianten  frem  i løbet af to 

dage. 

Det var alt for meget, syntes 

Frykberg. 

Jernbaneingeniøren bliver 

redningsmanden. Han stiller 

en stor og en mindre dræsine 

til rådighed og skaffer tre 

stærke karle til at trække den. 

Hundene måtte løbe ved 

siden af. 

Inden de kom det sidste 

stykke vej måtte de passere 

en fos med en meget primitiv 

bro.  Man lejede de tre 

dræsinemænd til at bære 

tingene vel over. Det varede  tre timer, før de var ved fast vej. Hver bærer slæbte på 25 kg 

og skulle herfor have 8 kr. Vel på den anden side, hvor der var kørevej, lykkedes det at få 

fat i hest og vogn.  
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Torne Träsk søen er 7 mil lang og op til 70 favne  dyb, den omkranses af et storartet fjeld 

Nu skulle der jages sammen med de venner, som allerede havde skudt en del ryper. 

På jagtturene var det dengang såre almindeligt at have bærere. Det var naturligvis 

behageligt at være fri for at bære det betragtelige antal ryper, man nedlagde, men det 

havde også den fordel, at man så havde stedkendte folk ved hånden. 

Bæreren Ola var 

bomstærk. Da de brave 

jægere blev overrasket af 

kraftigt regnvejr, så der 

var dannet en rivende 

bæk, som skulle forceres 

på hjemvejen, bar Ola 

simpelt hen de 3-4 

jægere over. Han var god 

til at forudsige vejret, der 

pludselig kunne skifte til 

regn og storm. 

Det var også Olas 

arbejde at klargøre de 

skudte ryper til forsendelse. Forinden udkrogede han dem med en træpind, strøede én 

smule salt i dem, inden de blev lukket med fine granris. Han var ferm, kunne ordne 40 

ryper i timen; de kunne holde sig i 14 dage og blev sendt sydpå med tog. 

Selskabet skød virkelig mange ryper. Deres hunde var dygtige. Frykberg fører nøje 

regnskab, dels over, hvor mange skridt han har gået hver dag, og dels over eget og 

vennernes udbytte.  

Den sidste dag er man ved at løbe tør for patroner – Frykberg havde medbragt 325 -  og 

deler de resterende i lige dele. Den dag skyder han i løbet af 45 minutter 17 ryper uden 

bom  her i blandt 8 doubleer. Vennen C havde også haft gang i geværet, så det endte 

med, at Ola måtte slæbe 65 ryper hjem.. 

Man har ingenlunde fornemmelse af, at de nøje beskrivelser  tjener til at prale, nej, de 

giver punktlige oplysninger om, hvad der hændte. Frykberg er en meget systematisk 

mand. 

Der er flere beretninger om jagt i det herlige Lapland. En af jagterne indledes på hesteryg 

til jagtområdet. Det er ikke helt uproblematisk, da ikke alle er lige gode ryttere. 

Frykberg er også på jagt i Finland hos en god ven. 

De er 6 jægere, som jager i et herligt  terræn. 
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til hver jæger i dette agtværdige jagtselskab er knyttet en bærer, og der har selvsagt været 

flere hunde.  
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Man jager i 6 dage, og som det ses på billedet, blev der skudt mange ryper, og de gik ikke 

til spilde. 

Set med nutidens øjne har de vel nok været vel flittige med bøsserne. 

Der er ingen tvivl om, at deltagerne været velhavende. De har kunnet rejse langt for at 

komme på jagt og har haft mulighed for at tage nogle fridage for at komme i ’rypeland.’ De 

har hver især flere gode hunde 

Frykberg har glimrende  hunde, som han værdsætter meget højt, hvis de er gode på 

jagtmarkerne. Mindre talentfulde hunde skiller  han sig af med omgående. Han har det 

forfærdeligt, når en hund er udtjent og mæt af dage, ja, da hans jæger under en jagt på 

smålandssletten  hviskende fortæller ham, at netop under denne slette hviler han elskede 

Flame, indstiller Frykberg  omgående jagten, tager hjem og jager ikke siden her. En anden 

højtelsket hund giver han en nordmand, da hunden bliver gammel, så er han fri for selv at 

tage afsked med den, fortæller Briit Marie Dornell Thorn i SPKs jubilæumsbog.    

Frykberg er et meget alsidigt naturmenneske. Også eksempelvis geddefiskeri ynder han. 

Netop hjemkommet fra en fisketur får han et opkald fra direktør Åkerlund, som inviterer 

ham på støverjagt i Småland. Her skal man jage hare og rådyr. Igen behøver han ikke 

lang betænkningstid og rejser glædeligt med 
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. Første del af rejsen til stationen foregår i Åkerlunds bil med chauffør, som dog på det 

skammeligste har glemt at fylde benzin på , så de kommer for sent til nattoget og de 

bestilte køjepladser . 

Direktør Åkerlunds  jagtstuga Lejlagårde 

De har herlige jagtdage der og har givet fået mangen pointersnak.. Direktør Åkerlund er 

ganske rigtig Erik Åkerlund, som var bogforlægger og grundlægger af Kennel  Lyngsåsa. 

Han var som bekendt også en stor mæcen og udsatte det fagreste hundetrofæ i Norden: 

Guldpokalen i SPK..  

Han udsatte også Leilastatuetten,  som er det  det  fagreste trofæ i DPK.. Den vandt 

legendariske A.P.Andersen, Kennel Oksby,    jo til ejendom og genudsatte  den til 

førstevinderen på DPKs hovedprøve. Statuetten kan ikke vindes til ejendom . 

Man kan godt sige, at Erik Åkerlund døde på ærens mark. Under et selskab blev han 

spurgt, om han nu også kunne blæse harens død. Resolut hentede han jagthornet og 

blæste af alt kraft, fik en hjerneblødning og faldt død om. 

Jeg har ikke været på rypejagt i Norden, men har lyttet til mangen begejstret beretning om 

det storslåede i at jage med egen hund i et fantastisk terræn. Mange danske hundefolk 

drager hvert år mod nord, men det er vist efterhånden blevet noget restriktivt at få 

tilladelse . Og man må slet ikke skyde ryper i de mængder, som ovenfor  beskrevet. 

Jeg har jaget ryper i Grønland og kender godt deres skratten, men der kunne vi ikke bruge 

hund. Ofte jagede vi ryperne med  salonriffel. 

Kan man få fingre i Frykbergs bog , er der meget spændende læsestof I vente. 

NMO 2017 
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