
NP1 ’16 1918 NP1 ’16

Optiska hjälpmedel har sys-
selsatt människan sedan det 
blev möjligt att slipa linser 
och speglar till en jämn och 
sfärisk yta. Kikare användes 
till exempel av Galileo Ga-
lilei första gången 1609 där 
en pluslins och en minuslins 
kombinerades för att få olika 
förstoringar. Därefter kom 
”Terresterkikare”, typ kikar-
sikten med två pluslinser och 
omvandlingssystem så att bil-
den blir rättvänd.
 Det finns olika varian-
ter av dessa kikare, men jag 
fördjupar mig inte i dem här 

eftersom de bara är tillåtna 
vid dynamiskt skytte (IPSC), 
typ rödpunktsikte. I ett gam-
malt nummer av NP berättar 
Ragnar Skanåker till exem-
pel om en Hämmerli fripistol 
från 1960-talet som – innan 
det förbjöds – utrustats med 
rödpunktsikte; ”det var lätt att 
skjuta tior, man la bara den 
röda punkten mitt i tavlan 
och tryckte av”.

Spegelsiktet
Min första bekantskap med 
optiska hjälpmedel för pistol-
skytte var ”spegelsiktet” 1970. 

Holger Granberg (ägare av 
dåvarande Sportskyttemate-
rial i Stockholm) visade upp 
en Hämmerli fripistol som 
var utrustad med detta sikte. 
Spegelsiktet var då redan för-
bjudet, men jag fick i alla fall 
prova det för att se hur det 
fungerade.
 Det var bröderna Ruess i 
Schweiz som tog fram spegel-
siktet. Avsikten var att hjälpa 
skyttar att se bra på alla av-
stånd. Bröderna presenterade 
siktet på VM i Bukarest 1965 
där UIT (nuvarande Interna-
tional Shooting Sport Federa-
tion) provade och godkände 
det. Siktet började tillverkas 
hos Hämmerli, Lensburg i 
Schweiz, ett antal år men blev 
i slutet av 1960-talet förbju-
det. Varför vet jag inte.
 Tanken med spegelsiktet 
var att bilden av riktmedlen 
skall ligga i oändligheten d.v.s. 
minst 6 meter bort från skyt-

ten så att det inte krävdes nå-
gon ansträngning av ögonen 
att se riktmedlen på nära håll. 
Med vanliga öppna riktmedel 
ser man korn och sikte skarpt 
(diopter underlättar detta) 
tavlan lite suddig och man lär 
sig var man skall hålla i rikt-
området för att träffa tian.
 När det gäller spegelsiktet 
har man istället för korn en 
parabolisk spegel som har sin 
brännpunkt där det trekantiga 
siktet sitter och som speglas 
i den halvfolierade spegeln. 
Denna spegelbild placeras på 
halva tavlan, således i oändlig-
heten (∞) 50 meter bort.
 Så här fungerar det för en 
skytt som siktar med höger 
öga: Skytten lyfter fripisto-
len så att halva siktet ligger 
på riktpricken. Höger öga 
slutes. Vänster öga ser nu på 
riktpricken. Skytten öppnar 
sitt siktöga igen och ser sik-
tet på riktpricken, i ”oändlig-
heten”. Pistolen centreras på 
riktpricken och avfyras.

Några förutsättningar för att 
kunna sikta med spegelsiktet:
1. Man ska vara ”rättsynt”, 
eller ha korrigering för långt 
håll.
2. Ögonen ska ha god samsyn, 
gärna stereoseende.
3. Man ska ha god synskärpa.
4. Man ska inte ha någon la-
tent skelning.
5. Äldre skyttar ska bara ha 
korrigeringsglas för långt håll.

Experiment med 
optiska hjälpmedel
Av: Hans Bark, skytteoptiker

Optiska hjälpmedel för pistolskytte har 
alltid kittlat uppfinnarna. Skytteoptiker 
Hans Bark har experimenterat med de 
flesta anordningarna och förklarar här 
hur de fungerar.

Tubkikare modell 
”Galilei”.

Galileo Galilei 
(1564–1642).
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Hämmerli fripistol med spegelsikte.

Vänstra bilden: Siktbild med standardriktmedel (vanligt korn och 
siktblad med skåra).
Högra bilden: Siktbild vid riktning med spegelsiktet. Riktmedel och 
tavla syns lika skarpt trots avståndet, 50 meter.

Bakre siktbladet 
(vänster) samt ”kornet”.

Spegelsikte

Schematisk bild av spegelsiktets funktion.
Skytten ser med båda ögonen öppna (samsyn) eller med 
skytteglasögon för långt håll. Inget tillägg för riktmedlen. 
Ålderssynthet spelar ingen roll.
Höger öga ser på triangelsiktet i parabolspegeln, vilken då 
avbildas under den halva riktpricken på gränsen mellan det 
vita i tavlan och den svarta riktpricken (i oändligheten) på 
50m. Ögat behöver således inte ställa om för närseende och 
det blir ingen anspänning av linsen i ögat. Vänster öga ser 
på tavlan i oändligheten varför det inte heller i det ögat blir 
någon anspänning av linsen. Hjärnan gillar inte dubbelbilder 
och samordnar nu de två bilderna till en. Områden som blir 
överlappade av varandra undertrycks av hjärnans bildminne. 
Siktbilden avbildas på åtskilda näthinnepunkter i höger, 
respektive vänster öga.

Hämmerlis spegelsikte presenterades i ”Hämmerli News” 1967.
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Hämmerli fripistol modell 150 som jag provade 
polariserande riktmedel på.
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Struket korn – perfekt siktbild – avfyra!

Vinsten med spegelsiktet är 
noggrannhet.

Nackdelarna med spegelsiktet 
är att det inte kan användas av:
1. Skyttar som är enögda.
2. De som inte har samsyn av 
ögonen.
3. De som behöver olika kor-
rigering av ögonen.
4. De som har latent skelning.

Varför ett förbud? Jag tror det 
berodde på det faktum att alla 
inte kan använda siktet enligt 
ovanstående.

Afokala linser
Efter att ha provat spegelsik-
tet funderade jag vidare. Jag 
kom att tänka på linser som 
utjämnar bildstorlekar på nät-
hinnan, till exempel barn med 
skelning som har olika styr-
kor på sina ögon. Har man 
mer än fem procents skill-
nad mellan näthinnebilderna 
ser man dubbelbilder, varvid 
hjärnan undertrycker en av 
bilderna och barnet ser bara 
på ett öga. Man kan ha högst 
c:a +2.50 dioptriers skillnad 
mellan ögonen. Till exem-
pel höger 00.00 och vänster 
+3.00. Skillnaden är 3 diop-
trier = ingen samsyn. Det 
högra glaset blir tunt och det 
vänstra tjockt. Man gör då 
högerglaset 5 mm tjockare, 
bildstorlekarna blir lika och 
samsyn uppstår.
 En afokal lins är en lins 
som inte har någon styrka el-
ler virtuell brännpunkt. Den 
ger bara en skenbar förstoring 
av objektet. Jag slipade upp en 
sådan lins med en tjocklek på 
18 mm med brytningsindex 
1,5 och monterade den i en 
skyttebåge. Avståndet till ögat 
40 mm. När jag siktade upp-
fattade jag tavlan på tjugofem 
meter som om den stod på 
tjugo meter och riktmedlen 

blev större. Detta gjorde att 
det var lättare att se det struk-
na kornet och riktområdet. 
Jag använde linsen mest vid 
fripistolskytte. Tavlan på fem-
tio meter uppfattade jag som 
om den stod på fyrtio meter.
 Vinsten blev att riktområ-
det syntes tydligare och blev 
bättre avgränsat, särskilt prick-
ens kant. Det blev också lätt-
are att hålla struket korn. Det 
går lättast att göra en sådan 
lins i plast. Den väger mindre 
och klassificeras som vanligt 
korrigeringsglas. Linsen ger 
en ungefärlig förstoring på 
åtta procent.

Polariserande riktmedel
1977 skedde nästa optiska 
försök, då på min fripistol 
Hämmerli modell 150. Jag 
använde plastskivor, så kall-
lade Vektogram, som används 
vid synträning av ögats yttre 
muskler. Vektogramskivorna 
är vattenklara och har utsatts 
för en ”dragning” så att mo-
lekylkedjorna har sträckts, lagt 
sig parallellt och blivit dub-
belbrytande.
 När man lägger en skiva 
med vågrät och en med lod-
rät polarisation på varandra 
blir det totalt svart, inget ljus 
tränger igenom. Jag tog loss 
originalsiktbladet och över-
förde storlek och infästning 
på en svartoxiderad mässings-
ram med två vågräta spår. I 
det inre spåret sattes vekto-
gramskivan på 0,8 mm, lika 
stor som mässingsramen och 
med polriktningen vågrätt 
180 grader. I ytterspåret två 
vektogrambitar 10 mm bre-
da, vertikalt 90 grader. Dessa 
två bitar kunde jag nu förflyt-
ta individuellt inåt/utåt och 
fick då ett ställbart spaltsikte 
med vilket jag kunde reglera 
spaltbredden. Kornet filade 
jag ned så mycket att det hade 

Polariserande riktmedel
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Ragnar Skanåker: 
Det var lätt att skjuta 
tior, bara att lägga den 
röda punkten mitt i 
tavlan och trycka av.

en liten bas, så pass stor att det 
gick att fästa kornet med en 
skruv plus bricka. På kornet 
fäste jag två vektogrambitar 
på varandra för att få styvhet 
och styrning på polriktningen 
i 90 grader. Alla vektogrambi-
tar skars i en skärmaskin för 
att få perfekta skärytor. Jag an-
vände fyra kornbredder; 3.5, 
4.0, 4.5 och 5.0 mm. Jag triv-
des bäst med 4.0. Kornhöjden 
var densamma som på origi-
nalkornet.
 När alla siktdelar var mon-
terade strök jag lite blyerts på 
kanterna för att få bort even-
tuella reflexer. Jag ställde in 
siktes spaltbredder så trångt 
som möjligt. När jag riktade 
under pricken och det blev 
totalt svart hade jag ”Det 
perfekta strukna kornet”. 
Låg kornet över siktet, ”grovt 
korn”, blev kornet vitt och ju 
grövre korn, desto vitare yta 
syntes av kornet. Låg kornet 
under blev siktskivan vit och 
ju mer jag doppade kornet 
desto ljusare siktskiva. Det 
blev nu lättare att hålla struket 
korn och jag behövde egent-
ligen bara koncentrera mig på 
att hålla så stilla som möjligt 
i riktområdet under pricken 
och fyra av.

Vilken effekt på resultaten 
hade polarisationssiktet?
Med originalriktmedlen sköt 

jag mellan 530-540 poäng 
i en helmatch fripistol på 
klubbnivå. Med polarisations-
siktet ökade resultaten med 
c:a 10-15 poäng, alltså runt 
550 poäng med samma trä-
ningsmängd.
 Jag kontaktade Sport-
skytteförbundet (nuvarande 
Skyttesportförbundet), visade 
siktet och förklarade hur det 
fungerade. Jag frågade om jag 
fick använda det på externa 
tävlingar typ, DM, SM etc. 
De hade inget svar, men tog 
hand om delarna och sände 
dem till UIT (nuvarande In-
ternational Shooting Sport 
Federation) i Schweiz. Efter 
sex månader och påstötning-
ar från mig, fick jag beskedet 
att siktet var att betrakta som 
optiskt hjälpmedel och fick 
därmed inte användas. Det 
var bara att förpassa grejorna 
till experimentlådan.

Gallileikikare
Nästa optiska försök bestod av 
två linser liknande dem i en 
vanlig Gallileikikare”, med en 
pluslins och en minuslins. Om 
man monterar linserna med 
ett visst avstånd emellan går 
det att med en formel räkna 
ut hur starka de ska vara. När 
det är uträknat får man fram 
den önskade förstoringsgra-
den. Vid pistolskytte bör man 
inte överstiga två gångers för-

storing. Första provet skedde 
med hjälp av ett ”Söderberghs 
diopteröga” som innehåller 
filter, diopterskiva med oli-
ka hålstorlekar och plats för 
korrigeringsglas. Jag trädde 
på svart gummislang på var 
ända av diopterögat. Längst 
ut en pluslins och mot ögat 
en minuslins. Detta gav drygt 
två gångers förstoring.
 Tyvärr reduceras ljuset 
kraftigt och anordningen 
gick inte att använda vid mu-

let väder. Jag bytte ut diop-
terögat mot ett mässingsrör, 
30 mm i diameter, samt ett 
rör på 28 mm som passade 
i det grövre röret. Det min-
dre röret var försett med O-
ringar för att inte glappa. Jag 
använde linserna från en tea-
terkikare och fäste dem i var 
ände med O-ringar som höll 
dem på plats. Rörens insidor 
målades mattsvarta. Fullt ut-

Skytteoptiker Hans Bark, själv pistolskytt, har provat det mesta när 
det gäller optiska hjälpmedel. 

Jag slipade upp en afokal lins (lins 
som saknar styrka) med en tjocklek 
på 18 mm, brytningsindex 1,5, och 
monterade i en båge. Linsen ger en 
skenbar förstoring av objektet. När 
jag siktade uppfattade jag tavlan på 
tjugofem meter som om den stod 
på tjugo meter och riktmedlen blev 
större.
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Ett flertal optiker har tagit fram hjälpmedel för skytte. Här en annons 
ur ”Svenskt Skytte” från 1954; ”Carlsons skytteöga”.

”Söderberghs diopteröga” från 1950-talet innehåller filter, 
diopterskiva med olika hålstorlekar och plats för korrigeringsglas. 
Jag använde detta som grund och byggde vidare på det för att få två 
gångers förstoring.

I Centras monter på IWA-mässan i Nürnberg köpte jag denna enhet 
som består av förstoringsdel med 1,5 gångers förstoring samt steglös 
inställning av diopterhålet.

dragen var längden 80 mm, 
lika med avståndet i teater-
kikaren. En skruv i det yttre 
röret för att kunna låsa mot 
det inre gjorde att jag kunde 
fixera inställningen på de av-
stånd jag önskade. Jag kunde 
även montera in en korrige-
ringslins framför frontlinsen. 
Denna ”teaterkikare” gav en 
förstoring på 2,5 gånger.

Hur var det att skjuta med 
denna kikare?
Kort sagt – inte bra.
Kornets rörelser i siktskåran 
blev alltför tydliga, vilket gjor-
de att noggrannheten ökade 
så till den milda grad att jag 
inte fick iväg skottet. Det 
krävdes många lyft innan jag 
kunde avfyra och inte sköt jag 
bättre, snarare sämre. Dessut-
om var det inte tillåtet, men 
roligt att prova. Även denna 
anordning förpassades till ex-
perimentlådan.

Kontaktlins
Utöver dessa experiment har 
jag också provat med kontakt-
lins som okular. En frontlins 
(plus) i plast i en skyttebåge 
på 40 mm från ögat. Men 
kontaktlinsen började flexa 
när jag siktade (blir för torr 
när man blinkar mindre). Jag 
har tydligen för lite tårvätska 
och använder för övrigt aldrig 
kontaktlinser. Det blev också 
för mycket ströljus som störde 
från omgivningen. Projektet 
gav en förstoring på c:a 1,7 
gånger.
 Jag provade vidare och 
ersatte kontaktlinsen med 
en minuslins som placerades 
12 mm från ögats hornhin-
netopp (ögats främre bränn-
punkt), samt en frontlins 60 
mm från okularlinsen. Linser-
na sattes i två 25 mm glasfatt-
ningar samt hållare som satt 
i löpare i en skyttebåge som 
jag då tillverkade (Barks mod 
201). På denna kunde man 
lätt från sidan skruva in sys-
temet i rätt position framför 
ögat. Det blev c:a två gång-
ers förstoring. Men även här 
störde ströljus och det fung-
erade bäst i skjuthall. Liksom 
tidigare blev resultatet att 
den ökande noggrannheten 
blev påfrestande. Det blev för 
många energikrävande lyft 

upp och ned innan jag fick 
iväg skotten. Även dessa an-
ordningar hamnade i experi-
mentlådan.

Sista experimentet
Sista provet med systemop-
tik gjorde jag för åtta år se-
dan. Jag visste att det inom 
det nationella gevärsskyttet 
är tillåtet för veteraner att 
ha 1,5 gångers förstoring i 
dioptern och jag köpte en 
sådan enhet i företaget Cen-
tras monter på IWA-mässan 
i Nürnberg. Enheten består 
av förstoringsdel samt steglös 
inställning av diopterhålet. Jag 
fäste dioptern i en ring och 
monterade på min skyttebåge. 
Mina gevärskunder klagade 
på träffbildsförflyttningar vid 
skytte på 300 meter, de fick 
ofta skruva några snäpp från 
tävling till tävling samma 
dag. Men vid fripistolskytte 
(50 meter) med detta system 
kändes förstoringen bra och 
några träffbildsförflyttningar 
noterades inte. Det ska till-
läggas att man har enhands-
fattning i fripistol och vinglar 
tillräckligt ändå. Dioptertu-
ben sitter nu på mitt luftgevär.

Vad är slutsatsen av dessa prov, 
försök och experiment?
Ja, det är att förstoring av rikt-
medel och tavla inte leder till 
högre poäng, åtminstone inte 
för mig. Polariserande rikt-
medel var bra, men är för-
bjudet.
 Det jag nu använder ibland 
är en vanlig lins, 16 mm tjock 
med min egen styrka insli-
pad. Det ger en förstoring på 
åtta procent på femtio meter. 
Kravet på synskärpa minskar 
och systemet hjälper näthin-
nebilden att ligga kvar på gula 
fläcken (där vi ser som skar-
past) eftersom jag på grund av 
ålder inte kan ställa om linsen 
i ögat lika mycket som i yngre 
dagar.

Vad hände med experiment-
lådan?
Experimentlådan försvann 
när jag sålde mitt företag i 
samband med pensionering-
en. Någon medhjälpare tyckte 
väl att det var skräp i kartong-
en och lät det följa med till 
sopstationen.


