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ett utgångsläge hos ett djur eller en människa 
och ska sedan förstärka det som är vackert, 
men det måste se naturligt ut. Jag måste an-
stränga mig för att se vad som är vackrast hos 
djuret och människan. Det händer att frisörk-
under vill ha crazy frisyrer men jag säger att 
det ska se naturligt ut och funka till vardags. 
Ett djurmontage måste se realistiskt ut. 

Fast en väsentlig skillnad finns. Frisörkun-
derna är levande. Jakttroféerna är döda. 

– Det är ingen som gnäller och jag får ta tid 
på mig. Visst pratar jag med djuren men det 
är en helt annan konversation. Vad söt du är, 
kan jag säga till en galt. Det kan jag inte säga 
till en man som jag klipper. 

Snubbla på nyårsafton
Iréne plockar fram ett skinn från en grävling. 
Skinnet ska bli en matta där huvudet sticker 
upp i ena änden, som i den klassiska nyårs-
sketchen med grevinnan och betjänten när den 
sistnämnde ideligen snubblar över en tiger -
fäll.  

– Grävlingen är ett av våra vanligaste vilt. 
Varför ska man slänga dem på en soptipp när 
man kan ha skinnet som matta? Alla borde ha 
en matta att snubbla över på nyårsafton, säger 
Iréne och skrattar. 

En bit utanför uthuset ligger en död gräv-
ling som Iréne skjutit. En räv märkt av skabb 
har hittat dit och börjar äta på kadavret. 

– Jag har hoppats att den döda grävlingen 
ska locka dit skabbräven. Jag ska skjuta räven. 
Hade inte ni varit här hade jag gått efter bös-
san direkt. 

Prisade grisar
Iréne har gjort djurmontage i fem år. Intres-
set började när hon fick sin första fällda bock 
monterad av en kollega. 

Iréne Wemmer, 57 år, bor med sina 
hundar i ett litet rött hus i skogen ut-
anför Nybro i Småland. Hon är zoo-
logisk konservator, vilket innebär att 
hon stoppar upp döda djur. Medan 
hon trär på ett vildsvinsskinn på en så 
kallad mannekäng, stommen som fyl-
ler ut skinnet, berättar hon att hennes 
favoritdjur är just vildsvinen. 

– De är maffiga och starka indivi-
der. Vildsvinen är inga pyttesöta pyja-

masgrisar utan blir jättestora. De fightas mot 
varandra och de fightas mot människor och 
trafik, säger Iréne Wemmer.  

Hon drar i grisskinnet för att få det slätt. 
Grisens tryne fylls med lera som utfyllnad 
och därefter ska konstgjorda ögon, tunga och 
tänder sättas på plats. 

Ta fram det vackra
Iréne kan nog få fördomar på skam. Hon har 
långa målade naglar, långt utsläppt hår, kort-
kort kjol, kavaj och en kniv hängande i rem 
runt midjan. 

– Jag måste inte se ut som en grovjobbare 
bara för att jag jobbar med grova grejer. Jag 
bejakar min kvinnlighet varje dag och kan inte 
ens gå till soptunnan utan läppstift. Jag bor 
och lever här ute och ser inte mycket folk men 
jag vill se vettig ut. 

Utseende har varit i fokus under hennes 
arbetsliv. Hon har jobbat som frisör i 35 år. 

– Jag hoppade av skolan tidigt för att bli 
frisör. Jag fascinerades av att det verkade gla-
mouröst. Man fick sminka sig, vara fint klädd 
och ha höga klackar när man jobbade. Ju högre 
klackar, desto bättre.  

Iréne säger att det finns likheter mellan 
arbetet som konservator och frisör. 

– Det konstnärliga är detsamma. Man har 
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När zoologiska konser-
vatorn Iréne Wemmer 
tar en paus från att stop-
pa upp döda djur byter 
hon kjol och högklackat 
till jaktkläder och stövlar. 
Med fyrhjulingen tar 
hon sig snabbt ut i skogen, 
till sitt alldeles egna jakt-
torn. Djur och natur är 
hennes passion. 
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mästerskapen 
i konservering 
2010. 
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– Jag tänkte att det kunde jag ha gjort själv 
och det var väl lite stöddigt för det är inte så 
lätt, säger hon. 

Till en början lärde hon sig om konserve-
ring genom litteratur i ämnet och har under 
tiden lärt känna kollegor som hon ber om råd. 

– Jag tänker att jag ska ha något att pilla 
med som pensionär. Jag kommer inte att hin-
na göra karriär som konservator men jag ger 
ändå järnet och tycker det är kul. 

Irénes vildsvinsmontage är prisade. Hon 
vann andra pris i svenska mästerskap i konser-
vering 2010 och fick tredje pris i novisgruppen 
under världsmästerskapen i Österrike 2012. 

– Jag blev så glad att jag nästan grät när jag 
såg att det låg en rosett framför min lilla gris. 
Jag hade inte räknat med att få pris för jag har 
lärt mig själv från grunden och chansat mycket.

Sköt vårtsvin
I Irénes bostad är väggarna prydda med upp-
stoppade djur. Under köksbordet ligger skin-
net från en zebra som Iréne sköt när hon var 
på jakt i Sydafrika. Där fällde hon även bläs-
bock, impala och vårtsvin. 

– Jag hade ren tur som var på rätt plats när 
vårtsvinet dök upp. En del blev nog avund-
sjuka men när jag hade chansen att skjuta tog 
jag självklart den. Men hägnjakt passar inte 
riktigt mig. Jag ska inte säga att det var slakt 

men det var mer beställning än jakt, tycker jag. 
När hon jagar i Sverige är det i småländska 

skogarna. Hon beskriver spänningen när hon 
får syn på ett djur i skogen. 

– Jag osäkrar, känner efter om bössan lig-
ger ordentligt. Pang! Sedan ska djuret ligga och 
det brukar det göra. Jag har en viss förmåga 
att skjuta mitt i hjärtat. 

Frysen är full med viltkött. På mackorna 
brer hon vildsvinsister i stället för margarin. 
Hon äter ofta egenplockad svamp. 

– Jag har alltid plockat svamp och bär. Jag 
plockar nog 100 liter svamp om året, gula kan-
tareller och trattisar. När jag bodde i Tysk land 
åkte jag hem en vecka varje år för att plocka 
svamp. Jag valde bort Kanarieöarna för att åka 
till Sverige och gå i skogen. 

Hemma i naturen
Iréne är född och uppvuxen i Stockholm. Hon 
har även bott i Tyskland. Hon har tre barn och 
ett barnbarn. Iréne har alltid gillat skogen 
och stormtrivs med att bo ensligt. 

– Jag bor på en plats som är så tyst att man 
får ont i öronen. Men jag tror att det är nyttigt 
med tystnaden för att koppla av. Jag är inte 
mörkrädd. Jag menar, vad kan hända? Jag är 
inte rädd för något. Jag har redan varit i hel-
vetet. 

Iréne har en tuff tid bakom sig. Hon har 

gått igenom en skilsmässa samtidigt som hon 
behandlats för cancer. Efter en tids sjukskriv-
ning jobbar hon en dag i veckan som frisör och 
gör djurmontage på hobbynivå. 

Iréne gillade redan som barn att vara i na-
turen där hon lekte med egentillverkade pil-
bågar och pilar. 

– Jag får aldrig nog av naturen. Det är en 
lugn och intressant plats. En natt såg jag ett 
lodjur ligga och vila på en stenmur inte så långt 
från mitt hus. Jag tror inte man kan bli mätt 
på att se sådant. 

Bästa djurmötet hittills var när Iréne satt 
på jaktpass i skogen och fick se en sparvuggla. 

– Ugglan var så otroligt söt och jag tror inte 
att så många sett en i verkligheten, säger Iréne.!

ANNONS

Väggarna hos Iréne Wemmer rymmer ett och annat djurmontage. 

Smyckade 
rådjurs horn är 
inne i Österrike. 
Det anammade 
Iréne Wemmer 
när hon var i lan -
det och tävlade 
med sitt vild-
svinsmontage.

IRÉNE
KÄNNER SIG 
HEMMA I DE 
SMÅLÄNDSKA 
SKOGARNA

Iréne Wemmer fick tredjepriset i novisgruppen på världs-
mästerskapen 2012 för den lilla uppstoppade grisen. 

Konservator Iréne Wemmer i full färd 
med att montera ett vildsvinsskinn. 

Jackalope är en mytologisk figur som ska 
föreställa en korsning av hare och antilop. 

Jakt är henne största intresse. 
Hon jagar såväl i Sverige som i 
Sydafrika och hennes absoluta 
favoriter är grisar och bockar. 


