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H
istorien bakom moss-
berg började 1886, då
svensken oscar Fre-
derick mossberg emi-

grerade till Ame-
rika. 1919 starta-
de han o.F.
mossberg &
sons vapen-
fabrik.

Deras slogan
löd då ”more gun for the money”.
Det håller måttet än idag, nästan
hundra år senare.

mossbergs hagelpump A1 är ett
mycket prisvärt vapen.

hagelpumpen är stryktålig,
pålitlig och kraftfull. Dessutom
är den riktigt snygg.

Även om mossberg nu är på
frammarsch i sverige igen efter
många års frånvaro är A1-model-
len fortfarande relativt ovanlig.

De flesta jägare och skyttar har
nog aldrig sett en 590A1, än
mindre handskats eller skjutit
med en.

Jag kan definitivt rekommende-
ra att man testar den här hagel-
pumpen om tillfälle ges eftersom
den är riktigt rolig att hantera.

Rolls-Royce-pumpen 
Precisionen i hagelpumpar har

ofta diskuterats i jaktsamman-
hang, men mossbergbössan pre-
sterar riktigt bra träffbilder. Det
här är hagelpumparnas Rolls-
Royce. 

hagelsvärmarna har mycket fin
spridning. haglen fördelas myck-
et jämnt och lämnar inga hålighe-
ter.

mest för att det var kul testade
jag vapnet på lerduvebanan, men
det gick inget vidare med riktme-
del anpassade för markmål.

Balansen ligger ganska långt
fram, så nog går det att få till en
vettig sving med den här pum-
pen. men med handen på hjärtat
skulle det här vapnet inte vara
mitt första val som fågelsmälla.
Då skulle jag givetvis välja A1:an
med pärlkorn.

Däremot blir pumpen giftig
med slug mot gris och dovhjort. I
dessa sammanhang visar 590A1
musklerna på riktigt.

Träffbilderna är fullständigt
acceptabla ur jaktsynpunkt, ända
upp till 60 meter, med bra slug
och de öppna riktmedlen.

De öppna riktmedlen är mycket
distinkta och skytten hittar rätt
direkt i anlägget. 

Grova riktmedel
Riktmedlen är dock för grova

på längre avstånd. vid skytte på
80 meter täcker kornet lite för
mycket av målet för att fungera.

På längre avstånd skulle ett röd-
punktsikte göra stor skillnad.

Det skulle ha gjorts ett test med
ett rödpunktsikte i 2 moA-klas-
sen också, men tyvärr fanns det
inte tid för det.

Den etiska gränsen för jakt med
slug bör ändå gå vid max 60
meter, även om vapnet kan pre-
stera bättre.

Förstår man bara vapentypens
begränsningar, för det är ett trots
allt ett hagelgevär, är förmodli-
gen inte skadskjutningar med
hagelpumpar särskilt mycket
vanligare än med andra vapen. 

Förutom jakt på vildsvin och
dovhjort är den här mossberg-
pumpen toppen som eftersöks-
bössa.

590A1-bössan tål ordentligt
med smisk. 

Pumpen kan lätt utrustas med
eftersökslampa och har en längd
på endast cirka 101 centimeter.

Testexemplaret väckte ”kärlek
vid första ögonkastet” och är köpt

Vapen
Av Thommy JohAnsson
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Mossbergpumpen 
däckar det mesta

Träffbild med slug på 35 meter.

Träffbilder på 80 meter. På det här avståndet är riktmedlen
egentligen för grova.

Hagelpumpen är enkel att demontera. En nit och en mutter
håller ihop hela paketet.

M
 

Mossbergs taktiska hagelpump 590A1 kan däcka det
mesta. Det här ett pålitligt och driftsäkert vapen,
som klarar både jakt och eftersök under svåra förhål-
landen. Slugskott ger fina träffbilder och hagelsvär-
marna sitter som de ska. För vildsvins- och dovhjort-
jakt är Mossbergpumpen ett intressant alternativ
som slugvapen. Fast med hagelpatroner är den här
pumpen med sina riktmedel inget förstaval på lerdu-
vebanan eller för fågeljakt.

Träffbild
med slug på
60 meter.
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från mossbergdistributören,
vildsvinsbutiken i Åsljunga.

Det definitiva beslutet att köpa
en mossberg 590A1 togs efter att
ha provat både Benelli nova och
Remington 870.

Även novan och 870-bössan är
bra vapen, men de saknar vissa
egenskaper.

Remingtons säkring sitter vid
varbygeln. I den regionen vill
inte jag vara och fumla runt i
onödan när läget blir pressat.

Benelli novan passade mig helt
enkelt inte, så jag ska inte svart-
måla den oförtjänt på något sätt.

Vänd
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Mossberg 590A1

Här slipper skytten
klämskador och blå
nagel. Som de flesta
pumpar och halvauto-
mater laddas Moss-
berg-pumpen under -
ifrån. Men på 590-bös-
san det finns inget att
klämma fingrarna på.
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Mossberg 590A1 Special Purpose

Kaliber: 12/76. 
Piplängd: 51 centimeter. 
Kolvlängd: (LOP) 362 millimeter.
Totallängd: cirka 101 centimeter.
Vikt: 3,29 kilo. 
Pris: cirka 7 500 kronor.
Leverantör: Vildsvinsbutiken Eberstark AB, telefon: 0435-46 05 30.
www.vildsvin.se 
www.mossberg.com

mossberg A1 har en ambidex
säkring, vilket innebär att säk-
ringen passar lika bra både för
höger- och vänsterskyttar.

säkringen är placerad för att lätt
nås med tummen, precis som på
de flesta hagelbockar.

spärrknappen för mantelrörel-
sen på mossberg-pumpen sitter,
till skillnad från Remington 870,
bakom varbygeln. Även knappen
för mantelspärren är lätt åtkomlig
för både höger- och vänsterskyt-
tar.

Fördelen med dessa placeringar
är att skytten kan manövrera vap-
net helt och hållet utan att behöva
flytta handen från kolven och all-
tid kan vara skjutklar.

Ärkerivalen
Remington 870 har alltid varit

ärkerival till mossbergs 500- och
590-serie och giganternas kamp
pågår ständigt.

men faktum är att den här
mossbergbössan är det enda
hagelvapen som klarat den ameri-
kanska militärens stränga krav på
material och hållfasthet.

mossbergvapnet är även god-
känt enligt det amerikanska justi-
tiedepartementets krav, vilket
borgar för bra funktionalitet och
kvalitet.

Detta har resulterat i att moss-
berg fått i det närmaste monopol
hos myndigheter när de skaffar
vapen. men även många köpare
på den civila marknaden i UsA
har valt mossbergs hagelvapen.

A1-bössorna lagerhålls inte hos
mossberg. varje exemplar tillver-
kas först efter beställning.

varje liten del kontrolleras i en
egen avdelning, avsedd för kvali-
tetskontroll enbart av A1.

590A1 har halvmilitärt
ursprung eftersom föregångaren,
den gamla 500-modellen, var mer
civil än militär. 500-modellen

utvecklades sedan vidare till
modell 590, som började bli mer
militär och mindre civil.

Den stora skillnaden mellan
dessa modeller är framför allt lås-
ningen av pipan.

På 1990-talet krävde armén i
UsA att 590:ans plastdelar, var-
bygeln och säkringen, skulle upp-
graderas. när det gjorts godkän-
des vapnet enligt militärens mate-
rialkrav i mil-spec 3443G.

Tåligare pipa
Därefter insåg UsA:s marin att

de behövde en slagtåligare pipa,
eftersom pipor slagits sönder för
ofta i trånga passager och liknan-
de på fartygen. 

mossberg 590-pipan uppgrade-
rades till en grövre pipa och
modell 590A1 var född.

m590A1 såldes inte till civila
de första åren, utan bara till polis
och militär.

visst märks det att den här
hagelpumpen har både kvalitet
och råstyrka. Den svarta, fosfate-
rade ytan, den svarta syntetkol-
ven och robusta konstruktionen
inger förtroende.

Fosfatytan skyddar bra mot
rostangrepp, men behöver ändå
en oljesmekning på insidan
ibland.

A1-bössan levereras som stan-
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Säkring och mantelspärr kräver inget greppbyte för att
manövreras.

Främre kornet är fluorescerande och syns tydligt även vid
ganska dåligt ljus.

Här syns tydligt hur grovt godset är i pipan. 590 har en ny
magasinmutter jämfört med modell 500.
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dard med en syntetkolv som jag
gillar. men det finns ett stort
utbud av andra kolvar, från valnöt
till taktiska med pistolgrepp.

vad gäller tillbehör i övrigt
dräller det på webben med erbju-
danden om extra utrustning till
mossbergpumpen.

Den grova pipan kan göra det
svårare att hitta en modellanpas-
sad värmesköld, men det finns
om man vill ha det.

Pipa med grovt gods
Bössan är tung och robust med

en pipa som för tankarna till ett
eldrör på en boforskanon. Det är
också i pipan det mesta av vikten
ligger.

Pipans vikt är dock ingen nack-
del för skytten.

Rekylen och pipuppslaget blir
mindre med den tunga pipan.
Andraskottet går därmed relativt
snabbt att bränna av och alla vet
hur viktigt ett andra skott kan
vara.

vildsvinsbutiken kan ta hem
samtliga mossbergs pipor som
tillbehör samt även gänga för
choker i originalpipan, helt efter
köparens tycke och smak.

mossbergpumpen är kamrad för
12/76-patroner. Eftersom det är
en pump slukar bössan all ammu-
nition du matar den med.

Den här bössan levereras med
slätborrad slugpipa som standard,
med fast cylinderborrning.

I övrigt finns A1-bössor med
fasta, öppna riktmedel,
ghostrings, fiberopik eller med
standardmässiga pärlkorn.

Pumpen kan även levereras
med picatinnyskena för montage
av optiska sikten, men alla A1-
bössor är förborrade och gängade
i lådan för montage.

Testexemplaret har en 20-tums -
pipa, det vill säga cirka 51 centi-
meter i piplängd. 

Testbössan har öppna riktmedel
och ett nio skotts-magasin.
magasinet är spärrat till två plus
en patron för att uppfylla lagkra-
vet på hagelvapen för jakt.

A1 kan bland annat även levere-
ras med 18,5 tums-pipa och sex
skotts-magasin.

Pumpen är utrustad med dubbla
ejektorer och dubbla stag från

pumphandtaget för att garantera
bibehållen funktion vid värsta
tänkbara scenario.

Aluminiumlåda
Lådan är gjord i kraftigt alumi-

nium, vilket vissa är skeptiska
till, men alla mekaniska delar
inuti låser upp stål mot stål.

Laddsystemet på vapnet är en
enkel funktion, som kan beskri-
vas som ett tvåvåningshus med
hiss. Patronerna matas fram
genom magasinet med en lång
fjäder. när skytten för pump-
handtaget bakåt spänns hanen
upp. En spärr släpper ut en patron
ur magasinet samtidigt som ytter-
ligare en spärr håller nästkom-
mande patron kvar i magasinet.

Patronen som matats fram ham-
nar i hissen på bottenvåningen.

när skytten skjuter fram pump-
handtaget igen åker hissen upp.
slutstycket griper fast patronen
och för in den i kammaren.

slutstycket låser även fast i
pipan.

Avlossa skottet och repetera.
hissen går ner. Patronhylsan kas-
tas ut genom utkastarhålet på
övervåningen och en ny patron
har landat i hissen på bottenvå-
ningen.

Att ladda nya patroner görs,
som på de allra flesta pumpar och
halvautomater, genom en öpp-
ning i lådans undersida. 

Ingen klämrisk
En egenhet för mossberg är att

hissen-patronlyften med pump-
handtaget i framskjutet läge
befinner sig på övervåningen och
inte har någon skyddslucka. Det
innebär att det inte finns en risk
att skytten klämmer sig när vap-
net landas, som på andra märkens
modeller.

summan av kardemumman är
att mossbergpumpen presterar
mycket bättre skjutresultat än vad
myten om pumpar gör gällande.

mossberg 590A1 är lättskött
och lätthanterad. 

Bössan är kanske något tung,
men definitivt en pålitlig följesla-
gare som inte sviker när du står
öga mot öga med skogens elakas-
te galt.

Driftsäker till max. Dubbla ejektorer kastar definitivt alltid ut
tomhylsan. 

Utsikten från
ett taktiskt
hagelvapen,
gjort för hårda
tag under svåra
förhållanden.

Hagelpumpen har talat
med en laddning bly. Visirlin-
jen kommer direkt när pum-
pen läggs an. Ghostringsik-
tet gör det lätt att skjuta med
båda ögonen öppna. 

”Det här är en
pålitlig följe-
slagare som
inte sviker när
du står öga
mot öga med
skogens ela-
kaste galt”


