
På måndag börjar älgjakten 
i Sveriges norra delar. Intres-
set är stort samtidigt som
antalet jägare har minskat 
i Sverige de senaste åren, från
302 000 personer 1998 till
265 000 i år. Men nu tror
Christina Nilsson-Dag, infor-
mationschef på Svenska
jägareförbundet, att trenden
är på väg att vända.

”Fler ungdomar och kvin-
nor tar jägarexamen och blir
medlemmar. Snart tror jag
att vi åter kan få positiva siff-
ror.”

Miljöintresse spelar in
Traditionellt har intresset
varit störst bland dem som
har anknytning till landsbyg-
den eller med anhöriga som
är aktiva i ett jaktlag. Den bil-
den är på väg att förändras,
enligt Christina Nilsson-Dag.

”Folk utan jaktanknytning
vill bli aktiva. Jag tror att det
ökade intresset för miljön och
naturen spelar stor roll.”

Analogt intresse
Hon får medhåll av Mattias
Hansson, före detta vice 
vd på produktionsbolaget
Jarowskij. För sex år sedan
tog han jägarexamen och
blev så biten att han började
skriva en bok om den nya 
älgjaktskåren. 

Hans bild stämmer väl
överens med Christina Nils-
son-Dags, att också personer
som helt saknar koppling till
jakt eller landsbygd har
anammat intresset. 

En förklaring kan,
enligt honom, vara
”den digitala gene-
rationens
intres-
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SKJUTER SKARPT. Elisabet
Salander Björklund, vice vd
på Stora Enso, jagar älg 
liksom...

...Maria Rankka, chef  
på tankesmedjan

Timbro.

Rutorna ska fyllas i så att varje rad,

vågrätt och lodrätt, och varje 3x3-

ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att

någon siffra förekommer två gånger.

Lösning till 28/8

DAGENS SUDOKUDiAktiestinsen 
donerar 28 Mkr
Finansmannen Lennart
”Aktiestinsen” Israelsson
donerar 30 procent av sin
aktieportfölj till Kungliga
Vetenskapsakademien. 

Donationen motsvarar
med dagens börskurser 
cirka 28 Mkr.

Pengarna ska förvaltas 
i en stiftelse med finans-
mannens namn och ska
stödja forskning ”som
bidrar till vetenskapligt
grundad kunskap om indi-
viders utveckling”.

Aktiestinsen är 92 år
gammal. Smeknamnet kom-
mer av att han, innan han
blev rik, jobbade på SJ som
stationsföreståndare. (TT)

Börsrapport.
Reportrarna

på nyhets-

byrån Direkt

har örnkoll 

på alla ny-

heter som 

påverkar

börsbolagen, räntorna 

och valutahandeln. 

På www.ditv.se i dag

USA-siffror. I dag kommer 

rapporter om privata inkomster, 

privatkonsumtion för juli, 

Chicagos inköpschefsindex 

och Michiganindex för augusti. 

WALL STREET I FOKUS

Se oss när du vill – var du vill på www.ditv.se

Ny karta. Finansoron skapar

helt nya förutsättningar för

banker och finansinstitut. 

I USA går Fannie Mae och

Freddie Mac mot ett even-

tuellt förstatligande. 

Hur hamnade vi här?

KLOCKAN 18.30 REPRIS 02.25

Motvind.
Göran 

Gatenfjord

har satt upp

ett kinesiskt

vindkraftverk

på tomten

som är tysta-

re, effektivare och tåligare 

än vanliga propellerverk. 

Men Eon trilskas.

I dag fredag
29 augusti

I dag fredag 29 augusti
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Transplant Tourism:

Kanadensisk dokumentär

från 2003.

Bon Sthlm Fashion Week

2008: Modespecial.

Adaktusson: Aktualitets-

och nyhetsprogram.

�DiTV:

Börs- och affärsnyheter.

Metro Teknik: Svenskt 

teknikmagasin.

�Fjärran fling med Floyd:

Brittiskt matlagnings-

program.

�Absolute Power: Brittisk

komediserie från 2003.

�Absolute Power: Brittisk

komediserie från 2003.

Risky business: Brittisk

dokumentärserie från 2007.

�En idealisk äkta man:

Brittisk-amerikansk komedi

från 1999.

�Absolute Power

�Absolute Power

Risky business

Cracked Not Broken

�DiTV:

Börs- och affärsnyheter.

Deutsche Welle Journal

� 19.30 Fjärran fling 
med Floyd:
I denna serie tar den välkände och 

internationelle tv-kocken Keith 

Floyd oss med ut på okänt vatten.

�20.05
Absolute 
Power:
Charles och 

Martin driver en

pr-firma i London.

Smart satirisk

komediserie om

press och pr i ett

kändisfixerat 

samhälle.

�21.50 En idealisk äkta man:
Sir Robert Chiltern har allt – titel, pengar

och en vacker fru. Då hotar den okända

fru Chieveley att avslöja en mörk hemlig-

het från sir Roberts förflutna.

Framtidens post. Utmaning-

arna för Posten är många då

konkurrensen hårdnar, och

fusionen med den danska

posten har mötts av kritik. 

Möt mannen som ska styra

skutan, Postens nya vd Lars 

G Nordström. 

MYCKET MER ÄN BREV

Rapportdags. Det nya stora bola-

get West Siberian har varit vinna-

re på börsen den senaste tiden.

I dag är det dags för oljebolaget

att visa böckerna. 

OLJEVINNARE

Antalet jägare i Sverige har minskat de 
senaste tio åren. Men inför den stundande 
älgjakten ser Svenska jägareförbundet en
vändning. 

Ett ökat intresse från kvinnor och
ungdomar tros ligga bakom ökningen.

FÅR SE UPP. På måndag går startskottet för älgjakten i Norrland. Intresset ökar för att fälla skogens konung. FOTO: SVEN HALLING

Nu tar kvinnorna
fram jaktgeväret

se för analog verksamhet”.
Bland många näringslivs-

toppar är älgjakten en av
årets höjdpunkter. Sandviks
förre vd P-O Eriksson, Elisa-
bet Salander Björklund, vice
vd på Stora Enso, och Maria
Rankka, chef på tankesmed-
jan Timbro, är några av kän-
disarna som ägnar sig åt 
älgjakt. 

I stället för yoga
Längtan till naturen och bort
från stress och storstad är 
det som lockar, enligt Maria
Rankka. 

Och hon får medhåll av
Mattias Hansson.

”Även chefer behöver
koppla av. Exempelvis kan-
ske det inte är lika accepterat
för 50-åriga män att gå på
yogakurs. 95 procent av tiden
i skogen sitter du stilla och
tvingas reflektera, det är nog
precis vad många behöver.”

LOUISE AXELSSON

louise.axelsson@di.se

08-573 651 62

Fotnot. Jägarna i Sveriges

sydligare län får vänta till andra

måndagen i oktober innan älg-

jakten kommer i gång.
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