
SLUNGA

Historik

De första jaktvapen som människan utnyttjade sig av var med stor sannolikhet kastvapen. För 
hundratusentals år sedan kom hon på att kasta stenar och trädgrenar på sina byten. Den 
naturliga utvecklingen av det primitiva kastandet bör ha varit att förlänga kastarmen för att 
därvid erhålla ett kraftigare kast med längre räckvidd.
Slungan är inget annat än den mest enkla metoden att förlänga kastarmen, varför vi kan gissa 
att detta var det första "konstruerade" vapnet som människan ägde. Slungan har påträffats hos 
i princip varje folkstam jorden över (i de flesta samhällen är den numera dock degraderad till 
leksak). 
Den vanliga slungan består i princip av en ca meterlång tamp av något mjukt och böjligt 
material som t ex läder, textil, rottrådar. Mitt på tampen finns en utvidgning där projektilen 
placeras. 

Tillverkning

En fullt funktionsduglig slunga kan man åstadkomma på bara några minuter, varför vi testade 
lite olika material. Enklaste varianten är två halvmeterlånga snören, som fästes på ömse 
kortsidor av en ca 5 x 10 cm tygbit (fig 1). På det ena snöret görs en ögla som kan träs över 
pekfingret i kasthanden. Denna slunga duger till små projektiler på upp till ca 50 gr. 

Fig 1. Slunga 
För tyngre projektier får man använda läderremmar eller tunna rep. Själva projektilhållaren 
får då göras av läder och storleken på densamma anpassas efter projektilernas storlek. 
Observera att vid tunga projektiler är det inte tillrådligt att fästa slungan vid ett finger. 
Lämpligen gör man därför den ena tampen lite längre, så att den kan fästas runt handen.
En variant på slunga som vi sett på flera håll i världen är att man använder sitt midjebälte 
eller rättare sagt maggördel (påminner om långa halsdukar). Man virar en ände runt handen 
och fattar med samma hand om den andra änden och lägger i en projektil i vikpunkten. På 
detta vis är det inga problem att kasta iväg stenar på över kilot. Har man väl sett detta en gång 
så förstår man bättre skildringen av Davids seger över jätten Goliat. 

Projektiler

Till projektiler eller "ammunition" användes lämpligen stenar. Stenarna bör vara mer eller 
mindre runda för att få en rak bana genom luften. Stenarnas storlek avgöres av hur slungan är 
utformad och beroende på vad man jagar. Det är en avvägning för jägaren vilken storlek han 
vill ha på sin ammunition. En liten slunga för fågel och smådjur gör t ex att han kan bära med 
sig stora mängder ammunition stenar på ca 50 g. Vill han däremot jaga större byten så att han 
kanske behöver stenar på 0,5 - 1 kg kan han ju bara bära med sig några projektiler. Om 
marken är översållad av stenar är det ju inget problem, men så är det inte i de flesta områden.
I områden där det är brist på stenar (t ex tropiska områden) tillverkar man projektilerna. Man 
formar helt enkelt kulor av lera som får soltorka. Detta är en utmärkt metod då ammunitionen 



kan göras likformig vilket påverkar precisionen. Projektiler av samma form och storlek ger en 
mycket större träffsäkerhet.
Av denna anledning är det inte omöjligt att man även i stenrika områden som Skandinavien 
har tillverkat lerkulor till slungor. I vart fall finns det boplatsfynd av lerkulor vars funktion 
man inte känner till. 

Övningsprojektiler

Vi är tveksamma till om slungan överhuvudtaget bör introduceras bland barnen i vårt land, då 
den ju faktiskt är ett vapen och därtill ett vapen, som vid upptränad skicklighet är lika effektiv 
som ett mindre handeldvapen. I flertalet utvecklingsländer är däremot slungan en naturlig 
leksak för barnen. En lek som för bara en eller två generationer sedan i själva verket var en 
träning av en färdighet de behövde som jägare. Vi har själva i olika länder sett hur barnen 
bidrar till försörjningen genom att jaga ödlor och småfågel med sina slungor.
Vill man trots ovanstående ändå låta barnen leka med slungor så har vi kommit på en utmärkt 
övningsammunition som är helt ofarlig. Då vi p g a snö och projektilbrist ville öva inomhus 
konstruerade vi yllekulor 2-3 cm i diameter. Vi tog helt enkelt grovt kardad ull och tovade den 
i såpvatten till små kulor. När kulorna torkat på ett värmeelement är ammunitionen färdig. 
Vill man kasta i större salar (gymnastiksal t ex) kan man tova in en sten i mitten på bollen så 
får den större tyngd. 

Användning och teknik

Slungans arbetsprincip: Tänk er en halsduk som man viker på mitten och håller de båda 
ändarna i samma hand. I själva vecket lägger man en sten. Armen roteras därefter i en stor 
cirkel (rak arm). Då stenen längst ut i halsduken beskriver en större cirkel än vad handen gör, 
har den därmed större rörelseenergi än vad den skulle ha om man höll den i handen.
När man släpper den ena tampen på halsduken kommer stenen att fara iväg i tangentens 
riktning med stor hastighet.
Ena änden av slungan skall alltså hållas fast vid kastet, det är därför lämpligt att den änden 
fästes vid handen genom en ögla eller genom att viras runt handen. På så vis kan man öppna 
handen vid kastet och helt koncentrera sig på att träffa målet.
Hur man beter sig i själva kastet beror på syftet. Största precision erhålles om man roterar 
armen framåt-nedåt. Kastar man vid rotation framåt-uppåt, kan man göra långa kast men med 
mindre precision i höjdled. Det förefaller som om kastet är mycket individuellt, så har vi t ex 
sett kastare som roterat slungan i 45 graders vinkel mot marken. 
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