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även in i kupén. Sitter du där i smoking eller dylik festutstyrsel 
kan det vara lite bökigt och kladdigt att bända loss djuret 
från den förvridna plåten och släpa in det i bagaget. Har du 
dessutom packning med dig i bilen, så blir det jobbigare 
eftersom du måste  släpa upp djuret på taket och surra fast 
det ordentligt. En mer materiell nackdel är att självrisken på 
bilförsäkrningen kostar en liten slant, men då ett djur fullt 
med tankar på självmord är svårt att göra något åt, så är det 
bara bita i det sura försäkringsäpplet. Det blir ändå billigare 
än alla attiraljer du behöver för at kunna jaga på riktigt.

Men, fördelarna kan lätt väga över om man eliminerar 
elementet av oförberedelse! Gå igenom nedanstående 

lista och lägg sakerna på lättillgänglig plats i bilen, så kan 
du lätt ta hand om djuriska självmördare när chansen ges.

De två sistnämnda i listan är oerhört viktiga då man aldrig 
vet när grillusten faller på... och hur kul är det då att stå 

utan metoder att 
tillfredsställa sina 
lustar? 

”Hygien? Hälsa? 
Moral? Några 
lagliga aspekter 
jag behöver tänka 
på?” tänker du då 
kanske. Kort svar: 
Nej. Längre svar: Nej, lite skit rensar magen. Ännu längre 
svar: Nja, om djuret inte lyckas med sin sorgliga uppgift, så är 
du skyldig att själv ha ihjäl djuret (lämpligtvis med baksidan 
av medhavda yxan.) Misslyckas djuret så kapitalt att det 
fortfarande kan springa från platsen så får du kuta efter och 
ha ihjäl djuret med dina bara händer, eller med tillhygge. 
Om djuret är av typen snabbspringande så gör du kanske 
enklast i att ringa bängen och meddela att djuret löpte från 
platsen likt Osmo Vallo skulle gjort från en poliskonferens.

Inte nog med att denna typ av jakt är spännande, 
oförutsägbar och - med lite tur - direkt belönande. Den är 

också accepterad av samhället, trots det generella föraktet 
mot allt djurdödande från många samhällsgrupper. Du 
blir inte centralpunkten i debatter om djurens rättigheter, 
grymheter mot djur eller liknande – för det var ju trots allt 
djurets eget liv som var så miserabelt att det inte längre ville 
deltaga. Happy hunting! 

Det har hänt dig också. Du åker på bilfärd 
i gryningen, den tid då mest djur får 

självmordstankar och kastar sig ut på vägarna 
i hopp om att bli påkörda av mekaniserade 
djävulsvagnar byggda av människan. Djuret 
lyckas med sin uppgift, och där sitter du 
förvånad, lite äcklad och efter en stunds 
reflektion lite fundersam. Frågan är vad man 
ska göra med kadavret –  är det värt att ta 
hand om det och slänga in det i bagaget eller 
ska det tillbaka till diket det kom ifrån?

Fördelarna med denna form av ofrivillig jakt är att 
inte särskilt mycket ansträngning krävs från din sida. 

Kostnaden blir också väldigt låg; jaklicens, bössa med 
ammunition, kommunikationsradio, orange väst, löjlig 

hatt och en bångstyrig hund är detaljer du inte 

behöver tänka 
på eller betala för. 

Nackdelen är att det är 
svårare att kontrollera själva dödandet, då det är djuret 
som kastat sig ut med målet att skada sig själv bortom 
igenkännlighet. Med lite tur så är kroppen ändå rätt intakt, 
och det är ju den du vill åt. 
 Ytterligare en nackdel är att du inte är förberedd på 
gratisköttet som kastats upp på din grill, huv och möjligtvis 

Kött från bilens grill - ätbart eller dökött?
TEXT: MINCED MCMEAT / FOTO: OKÄND

• Yxa; ca 50-80cm (ej tvåeggad)
• Presenning; syntetiskt material, ca 5m2  
• Kniv; kraftig, slipad och ca 20-40cm 
• Fogsvans; ca 50-70cm
• Rep; ca 4m
• Engångsgrill; ca 800cm2

• Sexpack folköl; ca 3.5%
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Kryddextravaganza
TESTEPANEL: REDAKTIONENS PRAOELEV MED FRU

Snart är det dags för grilltider, och vad passar bättre som tilltugg till köttet än en skål med 
krydda? Inte mycket, säger vi, och har därför slagit våra mortlar ihop för ett kryddtest där 

testobjekten är lite ovanliga kryddor. 

Praoeleven och hans fru frossade i kryddor och gick efter timmars idogt och noggrant testande från redaktionens 
(balkong) med blödande läppar och såriga gommar. Starka kryddor i kombination med minusgrader, kalla vindar och 

sandpapper mot läpparna är kanske inte det bästa sättet att få ut det mesta ur testet, men nöjda var dom. Åh, så nöjda. 

BASILIKA KORIANDER PAPRIKA

ROSÉPEPPAR VITLÖK (TYP...) PÅMMEKRYDDA
BÄSTI TEST!

Basilikan står sig väl i testet, dock 
inget som sticker ut eller utmärker sig 
på något sätt, ungefär som din morsa.

Koriander är riktigt jävla usel! Smakar 
död, uttorkad hudavlagring och ger 
kväljningar, ungefär som din morsa.

Paprika på burk? Vafals?! Vad vi vet så 
är paprika en saftig, krispig och orörlig  
grönsak, ungefär som din morsa.

Rosépeppar är ingen höjdare. Passar 
endast om du gillar små, röda och tor-
kade kulor, ungefär som din morsa.

Vitlök är grymt gott. Nackdelen är att 
du efter förtäring stinker as och hatas 
av alla, ungefär som din morsa. 

Påmmekrydda - ”du är överlägset den 
bästa kryddan i mitt liv! Ge mig mer, 
mer,” som din morsa sa igår natt.
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En Nöt värd
att knäcka
TEXT: JENS STENBERG / FOTO: BINGO RIMÉR

Det är inte varje dag man får chan-
sen att knäcka en nöt som Nöt. 

Snabbt har hon blivit en av Sveriges 
mest kända och anlitade köttstyck-
en, och de internationella slakthusen 
suktar efter hennes filéer.

Hur känns det att ha så många hung-
riga ögon på sig?
 - I början var det lite jobbigt med alla som 
ville ha en del av mig, men det går snabbt att 
komma in i rollen som eftertraktad. Man vänjer 
sig snabbt.
 Vi såg dig för länge sen i Bregott-
reklamen. Hur har den hjälpt din kar-
riär?
 - Om jag ska vara ärlig så skäms jag lite för 
det där jobbet... det kändes lite smörigt (skratt). 
Nej, men allvarligt, självklart har det gett min 
karriär en raketstart. Det gick inte riktigt lika bra 
för några av mina vänner som var med i Scans 
kampanj, de gjordes ju till slarvsylta av pressen.
 Du bor växelvis i södra Frankrike 
och Stockholm. Hur fungerar det att 
pendla?
 - Det är lite drygt med transporterna, man får 
bara åka i 70 och en del medpassagerare är helt 
jävla galna. De sitter och spänner musklerna och 
skakar som asplöv om vartannat. 
 Ja, det låter ju inte kul...
 - Nej, det har du rätt i.
 Vi byter ämne - vilken ställning fö-
redrar du i sänghalmen?
 - Jag är ganska spänstig, så det mesta går bra. 
Inte helt oväntat så är ”Kon” min favorit, men det 
gäller att inte hålla på för länge så man blir all-
deles mör.
 Det ryktas om att du kan vara en 
riktig sugga ibland, stämmer det?
 - Det var det dummaste jag hört! Jag är en 
rekorderlig tjej, jag snackar inte skit och grisar 
runt.
 Mu?
 - Jättekul.
 Jag var tvungen... Vad gör du om tio 
år?
 - Förhoppningsvis är jag i restaurantbranschen. 
Jag har redan pratat med en vän och tillika krö-
gare om att få bli en del i hans verksamhet, men 
det ligger på hans bord att komma fram med ett 
saftigt förslag som kan vara matnyttigt för båda 
parter. 
 Det snackas om att du har gjort ki-
rurgiska ingrepp på ditt juver, har du 

någon kommentar?
 - Ugha bugha.
 Oj, nu råkade du visst kräkas upp nå-
got...
 - Piiiinsamt!
 Minst sagt. Tack för din tid och grat-
tis till utnämningen till månadens stycke 
kött!
 - Va? Vad i.. vad är det här för tidning egentligen, 
hade jag vetat... [Här kom bonden in med en flaska 
whiskey i ena handen och en laddad hagelbössa i 
andra och ”avslutade intervjun”... Reds. anm.]
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”      Jag gillar många olika ställningar, 
det gäller bara att inte hålla på för 
länge så man blir alldeles mör.


