Tresparksregeln
Jag har blivit ombedd att för Luzernertidningens läsare återge den historia som jag
berättade på årsmötets middag, så här kommer den:
En processmålsadvokat från Stockholm hade blivit mycket intresserad av harjakt.
Detta resulterade i jägarexamensstudier, avläggande av teoretiska och praktiska
prov, inköp av gevär och jaktkläder av högsta kvalitet samt införskaffande av
jakthund. Ett arrendekontrakt avseende harjakt i Västerbottens fjälltrakter erhölls till
ockerpris.
Väl på plats i fjällvärlden lyckades advokaten komma i skotthåll för en hare och
avfyrade för säkerhets skull båda hagelpiporna. Haren som blev illa sargad lyckades
dock, med möda, krypa in under ett renstängsel och dog på andra sidan. Advokaten
gjorde som han lärt på jägarexamen, bröt hagelgeväret, stoppade patronerna i fickan
och klättrade över stängslet. Väl på andra sidan böjde han sig ner för att ta upp sitt
första byte.
Då hördes en röst som sade: ”Å vad tror du att du skall göra med den där haren?”
Advokaten tittade upp och fick se en liten skinntorr gubbe som helt plötslig hade dykt
upp.
”Jag skall hämta min hare som jag skjutit”, sade advokaten.
”Nä hörru! Allt som finns på den här sidan stängslet är mitt” sa den lilla gubben.
”Försök inte med mig”, sade advokaten. ”Jag har ett arrendekontrakt på marken och
har rätt att jaga här”.
”Nä du, allt som finns på den här sidan är mitt”, upprepade den lilla gubben med
bestämd röst.
”Jag tror inte att du skall bråka med mig om vems bytet är”, sade advokaten. ”Jag är
processmålsadvokat och vet mina rättigheter. Om du inte låter mig ta haren kommer
jag att stämma dig inför domstol och då blir du ersättningsskyldig och förlorar allt du
äger.”

”Nu skall vi inte ta till brösttoner”, sade den skinntorre gubben. ”Jag tycker att vi skall
lösa tvisten om haren på det sätt som vi löser problemen här uppe – med
tresparksregeln”
”Tresparksregeln”, sade advokaten förvånat. ”Vad är det?”
”Jo”, svarade fjällbon,”eftersom det är min mark så börjar jag med att sparka dig tre
gånger och sedan är det din tur att sparka mig tre gånger. Och så håller vi på till dess
att någon ger sig”.
Advokaten, stor och stark, värderade sin lilla magra antagonist och nickade sedan
samtyckande till förslaget. Segern tycktes solklar!
Den lille skinntorre gubben sparkade med stor precision advokaten mitt i skrevet och
det gjorde så ont att han sjönk ihop med ett kvidande. Nästa spark landade med lika
stor precision i mellangärder och nu kom frukosten upp betydligt fortare än den hade
kommit ner. Advokaten stod nu på alla fyra och erhöll sista sparken i ändalykten så
att han drev med ansiktet före, ner i en dypöl.
Nu reste advokaten mödosamt på sig, torkade dyn ur ögonen och laddade både
mentalt och fysiskt för revansch. Han tog ett djupt andetag och gick mot den lilla
gubben.
Då sa den skinntorre lilla gubben: ”Hörru, jag ger mig. Du kan behålla din hare”
Sens moral! Skjut haren så att den tvärdör utanför eventuella stängsel och misstro
alla lokala varianter av uppgörelser.
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