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  ör en frisk människa
 bereder inte lyft och han-
tering av små föremål med 
fi ngrar och hand några större 
problem, det sker nästan auto-
matiskt. Är man drabbad av en 
nervsjukdom eller har vibra-
tionsskador som orsakar kän-
selnedsättning kan däremot de 
mest vardagliga sysslor försvå-
ras, eller rent av omöjliggöras.

 Hur viktig känseln är för 
hjärnans kontroll av handen 
blir man varse om fi ngertop-
parna bedövas selektivt. Man 
blir fumlig, griper hårdare 
om föremål och måste kon-
centrera sig på uppgifter som 
tidigare gick automatiskt. För 
att handen ska kunna utföra 
sitt arbete tillfredsställande är 
man beroende av synen.

 Många av de kontroll-
principer som styr händer-
nas fi nmotorik har klarlagts i 
en serie artiklar i fackpressen. 
Bland annat har det skapats en 
detaljerad bild av hur handen 
styrs i samspel med känseln 
när föremål lyfts genom att 
mäta grip- och lyftkrafterna 
samtidigt som man registre-
rat nervimpulserna från fi ng-

rarnas mekanoreseptorer. De 
applicerade krafterna mäts 
med sensorer i testföremålen 
(pistolkolven) och nervinpul-
ser i enskilda nervtrådar mäts 
med hjälp av fi na nålelektro-
der i överarmen.

Hjärnans kontrollstrategier
När ett föremål lyfts ökas 
gr ipkraften proportionell 

GREPPET
Av: Hans Bark

Skytteoptiker Hans Bark har tidigare berättat om 
ögats funktion i NP. Här ger han oss även insyn 
i vad som händer i hjärna och muskler när vi 
greppar vapnet och hur vi kan skjuta bättre  genom 
att förstå sambanden.
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T DIREKT
mot lyftkraften (Fig. 1) och 
ju tyngre föremålet (pistolen) 
är, desto större blir gripkraf-
ten. Detta är nyckelprincipen 
i hjärnans kontroll av fi ngrar-
na när en pistol eller revol-
ver lyfts, och användes. Detta 
oberoende av grepptyp (pre-
cisions-, fl erfi nger-, tvåhands- 
och andra stödjande grepp.
 Greppstabilitet garanteras 
genom att gripkrafterna alltid 
matchar belastningskrafternas 
storlek. En förutsättning för 
att inte tappa greppet är också 
att balansen mellan grip- och 
belastningskrafterna anpassas 
till friktionen mellan huden 
och kolvens/metallens yta. 
Det har visats att inställningen 
av denna balans sker automa-
tiskt så att man får en säker-
hetsmarginal mot glidning i 
greppet på 10-40% (fi g. 1). 
Friktionen beror på kolvens 
ytstruktur men också på an-
dra faktorer. När man tvättar 
händerna minskar mängden 
fett och svett på hudytan och 
härigenom också friktionen 
mot kolven. Vi använder då 
automatiskt större gripkraft 
för att upprätthålla greppsta-
biliteten.
 Om man andas på skjut-
handens insida blir den lite 
fuktig, vilket ökar friktionen 
speciellt vid skytte med A-
vapen eller revolvrar, som ofta 
har släta sidor och mer me-

tallstomme. Samma procedur 
ökar givetvis även friktionen 
på anatomiskt utformade kol-
var.

Minnen styr handen
Under barnaårens fumlande 
lär vi oss och fi nslipar de nöd-
vändiga motoriska koordina-
tionsmönster som möjliggör 
en effektiv kontroll av han-
dens muskulatur (nerver som 
styr muskler för att utföra ett 

visst arbete). Dessa koordina-
tionsmallar, eller motoriska 
program, fi nns lagrade som 
procedurminnen.
 För en tillfredställande 
kontroll av lagrade uppgifter 
i hjärnan, som när man tar i 
ett vapen lyfter det från un-
derlaget, ställer ned och släp-
per det igen, krävs emellertid 
att de applicerade krafterna 
anpassas till det aktuella vap-
nets fysikaliska egenskaper. 

Det handlar om vikt, form, 
kolv och friktionen mot in-
nerhandens hud.
 Minnen baserade på ti-
digare erfarenheter spelar en 
avgörande roll. Det är därför 
som skjutträning är så viktig. 
Man behöver ”programmera” 
sig själv för pistolen eller re-
volvern man ska använda.
 Det krävs nästan daglig 
övning för att ”nöta in” vikt, 
kolvvinkel, riktmedlens in-

Figur 1.

Figur 2.
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ställning, kornets och siktets 
tydlighet, spaltbredden och 
armens position vid lyftet 
upp i siktläge. Träningen är 
nödvändig för att de muskler 
som aktiveras ska bibehålla 
den styrka och muskelspän-
ning som krävs för att mi-
nimera svängningarna vid 
inriktningen mot målet.
 Minnesinformationen ak-
tiveras automatiskt när före-
målet (pistolen) identifi eras 
av ögonen. Minnesfunktio-
nen bestämmer vilka krafter 
som skall användas redan inn-
an musklerna aktiveras. Dessa 
minnesmekanismer möjlig-
gör en precis och lugn han-
tering av pistolen/revolvern. 
Kontrollsystemet arbetar med 
framförhållning, s.k. prediktiv 
kontroll.

När vi till exempel lyfter pi-
stolen behövs minnesbaserad 
kontroll, eftersom informa-
tion om föremålets vikt blir 
tillgänglig först när det lättar 
från underlaget. Då är det för 
sent att anpassa kraftutveck-
lingen. Några lyft av pistolen 
räcker vanligen för att lära sig 
dess egenskaper.

 Med hjälp av synen iden-
tifi erar vi automatiskt olika 
vapen i termer av erforderliga 
krafter. Synen – synminnet – 
används för automatisk vikt-
skattning av olika modeller av 
vapen när de tillhör grupper 
av kända föremål med samma 
densitet (t.ex. stål).

En grundprincip i kontrollen 
av lyftet är framförhållning. 
Kontrollen möjliggörs av att 
hjärnan använder en intern 
modell av hela det kontrol-
lerande systemet, inklusive 
handens och föremålets egen-
skaper samt information om 
vad som ska göras.
 Återkopplingsbaserad 
kontroll är i regel för lång-
sam för att fungera i motori-
ken.
 Det tar minst 1/10-se-
kund att nå mekaniska resul-
tat och då är det vanligen för 
sent, man har kommit ur rikt-
området och måste ta ned.
 Fördröjningen beror på 
synens nervledningstider, 
hjärnans tid för bearbetning 
av sensoriska och motoris-
ka signaler samt musklernas 
sammandragande egenskaper 

(sensoriska nerver leder till 
sinnesretningar i hjärnan och 
motoriska nerver leder till 
muskler som ska utföra arbe-
tet).

Känseln – spindeln i kontroll-
nätet
Mekanoreceptorerna i list-
huden på handens insida ger 
detaljerad information om 
friktionsförhållandet i greppet 
av kolvens kontaktytor (fi g.2 
). Denna information används 
för att – om nödvändigt – 
korrigera krafter och uppda-
tera minnen som används av 
styrprogrammen.
 En specifi k funktion för 
signalerna från handens sen-
sorer är att verifi era för hjär-
nan hur stimuli förlöper 
genom att informera om de 
tryck som uppstår vid grep-
pet.
 Specifi ka signaler alstras 
t.ex. när fingrarna initialt 
kommer i kontakt med kol-
ven; i ögonblicket när lyft-
kraften motsvarar pistolens 
tyngd och den lyfter från 
skjutbänken, när pistolen 
kontaktar bänken vid ned-
sättningen och slutligen när 

kontakten med kolven bryts i 
och med att man släpper den.

De aktiverade motoriska pro-
grammen genererar inte bara 
de signaler som styr musku-
laturen, utan också en se-
rie förväntade signaler som 
hjärnan använder internt för 
att jämföra med de inkom-
mande sensoriska signalerna. 
Vid skillnader aktiveras kor-
rigerande motoriska program. 
Under lyftfasen är kraftök-
ningen som störst när lyft-
kraften motsvarar ungefär 
pistolens halva vikt. Däref-
ter minskar ökningshastig-
heten innan pistolen lättar 
från skjutbänken för en mjuk 
lyftrörelse.
 Om vapnet är lättare än 
beräknat kommer öknings-
hastigheten i grip- och lyft-
krafterna vara för höga när 
vapnet lättar. De muskelkom-
mandon som driver lyftfasen 
korrigeras då, men genom 
fördröjningen på c:a 1/10 
sekund blir ändå lyftet för 
hastigt med en makerad över-
svängning i lyftrörelsen. Kor-
rektionen utlöses därför att 
signalerna från handen om 

Författarens Neuhausen med magnetisk 
piptyngd som lätt kan placeras i önskat 
läge utmed stommens undersida.

Magnetiska piptyngder fi nns i olika utförande, 
storlekar och med olika dragkraft.



NP1 ’12 21

att vapnet lättar från bänken 
kommer vid en oväntad tid-
punkt.

I samband med att korrek-
tionsprogrammen utlöses 

uppdateras också de aktu-
ella minnena för korrekt 
hantering nästa gång pi-
stolen lyfts. De minnesme-
kanismer som ombesörjer 

anpassningen av kraftkoor-
dinationen till pistolkolvens 
friktion uppdateras direkt vid 

kontakten med kolven. 
Uppdateringen baseras 
på signaler i hudens me-

kanoreceptorer. Ibland 
kan dock små glidning-

ar förekomma vid någon 
fi ngertopp.

 Även om dessa inte märks, 
indikerar de automatiskt en 
ökning av gripkraften och ger 
en minnesuppdatering så att 
säkerhetsmarginalen återställs. 
Varje fi nger kontrolleras sepa-

rat och kraftfördelningen kan 
därför variera mellan fi ngrar-
na beroende på olika friktion.

Praktiska åtgärder
Nu har vi gått igenom den 
teoretiska delen av hur han-
den fungerar när man greppar 
pistolen. Det är dags att ta en 
titt på din egen kolv, är den 
utformad för din skjuthand?

Kontrollera att de receptiva 
fälten i handen har hela kon-
taktytor mot kolven, såväl 
stora som små, även väl av-
gränsade receptorer i fi nger-
blomman, med undantag av 
pekfi ngret som har till upp-
gift att avfyra pistolen (fi g. 2).
 Fatta tag i pistolkolven 
och lyft. Känns det bra i an-
läggningen? Rätt vinkel? Pi-
stolen pekar rakt fram? Ingen 
justering av handleden i sida? 
Ligger avfyringsfi ngret fritt 
från kolven och i 90 graders 
vinkel mot avtryckaren så 
draget blir rakt bakåt?
 Skottet går. Gick rekylen 
rakt bakåt in i armen? Och 
det blev en innertia? Fantas-
tiskt! Du har utfört allt perfekt 
och borde fridlysas.
 Vi andra får börja fi la på 
kolvarna tills vi får det per-
fekta greppet. Det är svårt 
att komma rätt med en en-
kel standardkolv och man får 
kanske beställa en kolv med 
handlovstöd från de kända 
kolvfabrikanterna, t.ex. Mo-
rini, Nill, Rink eller om du 
känner till någon bra kolv-
makare.
 Oftast måste man ändå 
efterjustera med kniv, fil, 
sandpapper och roterande 
slipverktyg (t.ex. Dremel), 
eller lägga på plastträ, t.ex. 
”Sculpey” som fi nns i 40 olika 
färger. Det kan läggas på och 
bearbetas till önskat resultat 
varefter det härdas (se bruks-
anvisning).

Om du vid lyft hamnar till 
vänster om riktpricken, och 
därför måste göra en hand-
ledsrörelse åt höger, ska du 
bygga på den vänstra delen av 
kolven, så att kolven kommer 
mer i press åt höger när kol-
ven är i tumvecket.
 Hamnar du till höger vid 
riktning får du istället karva 

ut på vänster sida, så handen 
kommer djupare mot tum-
vecket och eventuellt också 
bygga på lite på högersidan, 
dock inte så mycket att avfy-
ringsfi ngret kommer att ligga 
an mot kolven.
 Detta gäller högerskyttar. 
För en vänsterskytt gäller gi-
vetvis det omvända.
 Är man vänsterhänt, siktar 
med höger öga och hamnar 
till vänster i riktningen; bygg 
på kolvens vänstra sida. Ham-
nar man till höger; karva ur.
 För en högerhänt skytt 
som siktar med vänster öga 
och hamnar till vänster i rikt-
området gäller det att karva 
ur. Hamnar man till höger; 
bygg på.

Allt detta gäller vid fasta korn. 
På vapen med laxat korn som 
går att flytta i sidled, t.ex. 
Neuhausen och Vostok .22, 
gäller följande: Hamnar man 
till vänster; fl ytta kornet åt 
vänster och åt motsatt håll om 
man hamnar till höger.

Stomvinkel
Vinkeln på stommen varie-
rar mellan c:a 110 grader (rak 
fattning) till 135-140 grader 
(t.ex. fripistol). Den person-
liga vinkeln får man prova sig 
fram till. Där handlar det mest 
om tycke och smak.
 Prova olika fabrikat. Blun-
da rikta, titta. Kommer t.ex. 
pistolen med rak fattning över 
målet, byt till pistol med mera 
fripistolvinkel.
 Om en pistol med t.ex.125 
graders vinkel hamnar under 
målet gäller det motsatta, d.v.s. 
skaffa en pistol med rakare 
vinkel.
 På en del moderna pisto-
ler kan man numera vinkla 
kolven upp/ned samt också 
lite i sida. Det gäller model-
ler som har magasinet framför 
avtryckaren. Dessa har bara 
en gängad pinne inuti kolven 
som håller den i spänn mot 
stommen, t.ex. Morini, Pardi-
ni, Benneli, och Walther GSP. 
På dessa fi nns också mera trä 
i kolven som kan bearbetas.

På modeller som har maga-
sinet i stommen bakom av-
tryckaren är kolven oftast 
tvådelad, där kolvhalvorna är 

Sculpey plastträ fi nns i en 
mängd färger.

Pålagt plastträ för 
att få pistolen i rätt 
vinkel mellan öga och 
siktlinje .

På den här kolven har 
fabrikanten redan från början 
tagit hänsyn till tummens 
vinkling uppåt.
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fästa i stommen med skruvar. 
På dessa fi nns inte så mycket 
material att karva ur, däremot 
går det givetvis bra att lägga 
på material.
 Exempel på sådana pi-
stoler är Feinwerkbau AW 
93, Unique 69-u, Hämmerli 
208, SAKO med fl era. Lite 
bättre möjligheter att bear-
beta kolven har Unique 96-u, 
där man stoppar i magasi-
net uppifrån. Morini CM 22 
har justerbara insexskruvar i 
stommen med vilka man kan 
ändra vinkeln på kolven upp/
ned och några grader i sida 
och på snedden. De anato-
miska kolvarna är likvärdiga 
på C- och B-pistoler.

Anatomiska kolvar fi nns även 
till revolvrar, t.ex. Smith & 
Wesson, Manurhin m.fl . De 
kräver vid behov samma be-

arbetning som pistolkolvar i 
vapengrupp B och C.
 När man sysslar med kolv-
justeringar är det viktigt att 
hålla i minnet att den färdiga 
kolven måste hålla föreskrivna 
maxmått för att godkännas i 
vapenkontrollen. För fripi-
stoler fi nns inga restriktioner, 
kolven får dock ej gå bakom 
handloven.

I vapengrupp A (tjänstevapen) 
fi nns mycket små möjligheter 
till anpassning av kolven, det 
handlar mest om att få ett mer 
”sugande” grepp. Jag har sett 
varianter med isoleringsband, 
gummislangar, insmörjning 
med lim och tjärliknande 
ämnen samt uppruggning av 
kolvytan. Till min Sig Neu-
hausen 210-6 har jag köpt 
en Nill-kolv med strävare yta.
 För den som vill fördjupa 
sig i ämnet kolvbearbetning 
rekommenderar jag Arne 
Nohlbergs hemsida www.
arne.nohlberg.com.

Balans
Om inte balansen känns per-
fekt vid lyftet måste man 
komplettera med vikter på 
olika ställen. Dessa kan bestå 
av medskickade tyngder från 
tillverkaren eller eget materi-
al, t.ex. balansvikter till bilfäl-
gar, dubbelhäftande tejp eller 
lim som vikterna fäster mot. 
En sista utväg, tycker jag, är 
att borra i stommen för att få 
fäste för vikterna.
 Själv använder jag inplas-
tade magneter som jag lätt 

Här kan man behöva raspa/fi la 
bort material för att tummens 
”ledknota” intill tumvecket inte 
ska trycka mot kolven. Ibland 
behöver man också slipa bort 
ytterligare material baktill.

Här kan man behöva slipa bort material 
så att kolven bättre följer handens 
naturliga vinkling uppåt på vänstersidan.

Här kan man helt enkelt behöva 
kapa bort en bit av stödet 
för handen så att man bättre 
”kommer runt” kolven och får ett 
fastare grepp.

Även här kan man 
behöva slipa bort 
lite material för att 
pekfi ngrets första 
”ledknota” inte ska 
trycka hårt mot kolven.

För att öka friktionen mot 
handen kan man prova att 
limma på bitar av grov slipduk 
eller halktejp på strategiskt 
valda punkter.

Ett snyggt hantverk är denna egentillverkade och helt personligt 
anpassade kolv till en Feinwerkbau AW93. Foto: Peter Siegel

Exempel på extremt kolvbygge. En kraftig ståltråd har böjts och 
svetsats ihop. ”Kolven” har enbart kontakt med de strategiskt viktiga 
kontaktytorna i handen. Rätt balans erhålls genom vikten nedtill.

kan fl ytta fram och tillbaka 
på stommen (gäller stål) tills 
jag får perfekt balans. Mag-
neterna har olika vikter, ger 
inga märken och fi nns med 
olika dragkraft. Jag har testat 
och de ramlar inte av ens vid 
kraftig rekyl.

Sammanfattning
– Man måste betrakta skyt-
ten som en enhet.

– Pistolen ska ha rätt er-
gonomiskt utförande. Den 
ska vara lätt att handha och 
det ska vara enkelt att snabbt 
komma till skott. Rätt utrust-
ning i övrigt, t.ex. klädsel och 
skor.
– Träningen är till för att 
bygga upp de sinnen som är 
kopplade till skyttet. Synen 
är viktigast, den tar 80 % av 
all information. Utöver detta 
gäller att balansen och krop-
pens alla muskler fungerar 
samt att man har mental kon-
troll. Allt detta skall överlagras 
i hjärnan som en målbild. När 
den är inlagrad kommer den 
att jämföras med bilden som 
uppstår vid den träning eller 
tävling man är engagerad i.

Det hela utmynnar i det mantra 
vi pistolskyttar arbetar med 
hela tiden: ”Se på riktmed-
len, fokusera struket korn, 
lika spalter i siktskåran, hålla 
så stilla du kan i riktområdet, 
avfyra mjukt men bestämt 
rakt bakåt”. Konstigare än så 
är det inte.

Ändå är det så svårt.


