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Med hanerne pilydersiden:

Nosta$ og ngrc
slowhand-skyd,ning
IAGT, Vildt €t Vdben tester et engelsk hanegeoa, fro Blanch €t Son
i London. Men er hanegat&rer ikke helt ude af billedet, ail nogle
sporge. Nrj, der er stadig interesse for at eje og ikke mindst slryde
og gfi pfr jagt med de gamle klassikere, og denne mfineds
testgarur lwer ap til alt, Lruad en nostalgiker kan onske sig.
Af Thorkild Ellerbak

n stor del af den danske
jregerstand har sikkert
aldrig haft et hanegevar i
hinden, for disse viben

vrerksted pi auktioner, som tiltrrkker sig interesse. Deres senere produktion af sidelisgevrcrer er mere

forsvandt stille og roligt ud
af billedet i den forste {erdedel af
1900-tallet. Moderne bokslisgevrerer

elegante opbygning.
Narmet har rodder helt tilbage til

efterspurgt bl.a.

1700-tallet, og Blanch opererede i
London pe forskellige adresser.
Storhedstiden var for 1. Verdenskrig, og derefter gik det op og ned

eller sidelisgevtrrer overtog rollen
som de foretrukne viben, og hanege-

varerne endte

pi

hylderne eller i

for Blanch & Son. Der er

skrotbunkerne.

Den sidste halvdel af 1800-tallet
var ellers en periode, hvor der bide i
England, OG ogsi i andre europriske lande som

men dog for det meste noget dyrere,
alt efter narrnet pi lobene og den
stand, de er i. Hanegevererne kommer ofte pii auktion, og der er nogle

fine hanegevarer i en hoj kvalitet.

med en spandende historie, som
den dug i dag er i stand til at trrekke

Belgiske navne som Pieper Bayard
og Dumoulin er der nok nogle, som

en rigtig god pris.
Testmodellen er en Blanch & Son

kan huske endnu i dag, mens tyske

fra London. Den har nummer 1135,
men arkiverne fra Blanch gik tabt
under et luftangreb pn London i
1942, si det er ikke muligt at datere
den prrecist. Men efter konstruktionen og udseendet at domme stammer den fra mellem 1870'erne og

isrr Belgien, Tyskland.
og Sverige blev produceret meget

Sauer og svenske Husqvarna ogsi
dengang var med i det gode kontinentale selskab. Disse hanegevarer
findes stadig, og det er ikke svart at
finde et gevar i en god kvalitet til en
endog srerdeles rimelig pris.
Lidt anderledes er det med de
engelske hanegev&rer. FIer var der
ogsi en meget stor produktion, og
mange af dem er endnu tilgrngelige,

pi grund af deres

1900.

Blanch & Son i London er ikke et
stort, kendt engelsk navn, men der
dukker javnligt viben op fra deres

nogen

uklarhed oM, hvornir egenproduktionen sluttede, men det er sandsynlig-

i forbindelse med 2.
I dug lever narmet

vis sket senest

Verdenskrig.

videre, som det ofte er tilfaldet med
nogle af de gamle navne - opkobt af
nye folk, som gerne vil have et godt
navn pi butikkens facade.

HANDLAvET I(VALITET
Testgevrret er fra den tid, hvor langt
det meste af produktionen foregik

med hi'ndkraft. Der er ikke nogen
CNGstyret produktion her. Kan det

si ses? Ja, det synes j.g bestemt. Alt
lige fra de indre overflader til samlingerne og graveringerne overgir langt

et moderne

computerproduceret

gevrr.
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sprendt, er der ikke nogen sikring, si

pi etjagwi:ben. I dag er det en meget

i praksis vil man forst

sprnde
hanerne lige for, man skal skyde.

dyr produktion, og det er kun engelske Purdey, som producerer et

Noget nar det samffie, som de fleste
(forhibentlig) gor med sikringen pi
deres moderne jagtgevar. Man skubber forst sikringen frem, nir man er

moderne lob i damasceret stel.
Med engelsk skafte og 76,5 cm
lange lgb er gevrret ogsi pi det felt
typisk for tiden: lange lgb og i de
engelske udgaver med forholdsvis
ibne boringer. Her improved .yli.der i begge lgb - altsi nrrmest det, vi
i dag kalder l/4 choke. For de konti-

sikker og skal afgive skuddet.

Sr,owHAND-sr(YDNTNG
Hanegevarets naturlige begrrens-

ning i praktisk skydning er ibenlys,
og derfor kalder mange ogsi skydning med hanegevrrer for "slowhand shooting". Der skal tid til, for
man lige er klar, men med ovelse kan

man alligevel godt forsvare en post
med hurtige ander eller fasaner.

Lgbene pi denne Blanch er
damascerede eller si'kaldte Damacus-

Der er en forholdsvis lang bundflade
ldsen pd denne Blanch & Son.
Men ellers helt klassisk med tvargdende hovedbolt og ikke med eiektor
Det kunne man fd, hvis man ville.

i

lgb. Det er en speciel teknik, hvor
man groft sagt wider det gloende
stil om en rund form med den diameter, man onsker. Dermed

fir

man

en meget strerk konstruktion, men
ogsi et helt srerligt monster. Man kan

virkelig se, at metallet er wedet, og

overfladen

er i brune

nuancer.

bl.a. pn overfladerne inde

Nogen synes ikke om det, men for

i selve lisebunden. Den er forholdsvis lang og glat som et spejl, selv med

mange er det den optimale skgnhed

Det

ses

over 100

ilr bug sig. Det er ogsi

bemrrkelsesvardigt, at lukkemeka-

nismen med almindelig toplukkenogle er si tilpas stram, at den lyder
og mrerkes som kvalitet. Her skal
man ikke bruge mange krrfter for at
knrkke og lukke gevrret, som man
skal i selv rimelig dyre, nye gevrrer.

Overfladen pi den ret sparsomme
udvendige del af hanelisen er klassisk graveret med hindkraft. Graveringen er selvfolgelig lidt slidt, men
stir stadig fint og nydeligt. Srilet er
lyst, mens hanerne og toplukken@glen er sorte. Det giver en god kon-

trast, og hanerne

er helt

klassisk

udformede, som det ses pi de fleste
hanegevrerer uanset producent fra

perioden. Det, der trller, er, at de

har "skarpe" snit pn den del,

som

tommelfingeren berorer, nir hanen
sprndes. Er de glatte, kan hanen jo
nemmere smutte.

Teknikken fungerer sidan, at det

er uproblematisk for sikkerheden,
hvis en hane smutter, mens man
sprnder med en patron i kammeret.

nentale hanegev&rer

er det mest

almindeligt med 3/ 4 eller full choke.
Skydning pa testskiven viser rent
faktisk det mest perfekte skudbillede,
j.g har set blandt de mere end 40
viben, j.g har skudt med pi denne
mide. Haglene er sijrevnt fordelt pi
skiven, at man skulle tro, de var teg'net pe af et reklamebureau.

Der er med andre ord ingen
grund til at vrre bange for, om sidan
en gammel skyder stadig virker. Den
praktiske proveskydning overbeviste
mig da ogsi om, at her var der noget
godt at skyde med. Med en vrgt pe
lige omkring tre kg og en smule overvrgt ude foran fgltej"g en rigtig fin
balance og et godt sving hele vejen
igennem. Umiddelbart, nir man lige
"torprever" den de forste

Ren nostalgi at kigge hen over
de to sortbrunede haner og den sorte
to pl u kke nsg I e. Nyd el i g kl a ssisk
gravering og et meget slankt greb

pd det engelske skafte.

gange,

synes man miske, at hanerne er i
vejen for synsfeltet, men i praksis er
det ikke tilfrldet. Samtidig er det
ogsi et gevrr, der foles nrsten rekylfrit. Det var ganske vist skydning med
24 grams Subsonic-sportspatroner,
men alligevel kunne j.g j.g knap
mrrke rekylen. Det var ikke noget
problem med hanerne, blot skal man
jo lige huske at sprende dem.
Testgevrret var boret til 70 mm

patroner, men man skal vare
opmerksom pi", at de fleste hanege-

vrrer kun skyder med 65 mm. Det er
nu ikke noget problem, fordi bide
jugt- og sportspartroner kommer i 65
mm hngde. Det er desuden en god
ide at holde sig til maksimalt 28 gram
hagl.

Mange hanegev&rer er

i

kaliber

16, og der er patronudvalget ikke
helt si stort, si ofte bliver det de

dyrere Bismuth-patroner, der

skal

bruges der.
Gam ebores Vin tage-s

rilpatro n er

er ideelle med deres 65 millimeter
paphylster og 28 gram stilhagl pak-

Der er indbygget en fangsikring, som
stopper hanen, inden den slir ind pi

ket ind i en paphaglskil. Denne
patron passer lige til en gammel

de udvendige udlosere af slagstifterne. Men nir begge haner ER

patrontaske og et gammelt hanege-
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John Blanch & Son
hanegever (1S70-1900)
Pris: 14.500 kr.
Testgevaret er udlflnt af
bossemager Per Langvad,

plguns.dk

Damascus-lsbene er brune, og man skal ikke forveksle det med rust!
De skal se sddan ud, og teknikken eksisterer stott set ikke mere. For mange,
som holder af gamle vdben, er netop denne Upe lsb et stort plus.

Konstruktion
At give konstruhionen karulrtm set med

modeme frineer miske ikke retfardigt.
Men det er en solid konstruhion, og den
har bevist, at denkan holde til noget
mange

i

ir.
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Handtering
Det mfl med moderne frinetrakke ned,

atmanselv skal sprende hanerne, og det
er ikke et gevar,man lige smider
slnrlderen

pi

til

en ffanrpiagt Men bortset

fuadeter balancen og hindteringen

narmest i top.
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De slanke, runde former er karakteristiske for hanegevaret. Den slanke linie
opnds helt naturligt, ndr hanerne placeres uden for l6sen. De slanke sideplader er
ogsd karakteristiske for tidens gevarer

'#- ffi-

Finish
Da gevaret forlod John Blanchs vrerlsted
for over 100 Ar siden, var det guanterct
i tophindlavetfinish. Det holder stadig,
og her vil det set med moderne fiine

trakke opad i forhold til et moderne
seriefi,emstillet gevrcr. Gevreret har
selvfOlgelig set nogen renovering men

i

respekt over for patinaen og aldercn.
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Value for money
Jeg

vil ikke tfive med at sige, at med dette

gevrer ffrr man rigtts meget for pengene.
En stort set hflndbygget engelsk klassiker

vil i en mere moderne udgave (uden
udvendige haner) nemt koste over tre
gange sfl megeL SA

til det lidt specielle

brug er det et godt k4b,og ieg er
overtevist om, at prisen holder.

Elegant og med en lukkemekanisffte, som sikkert er ordnet
af en bsssemage7 men alligevel med en lyd og samling, som slet ikke
opleves ved nye haglgevarer.

Det kunne ogsA vare....
Belgiske eller tyske hanegevrercr, som er
meget mere udbredte, og som man kan

finde mange af ude omkring. Eller
svenske Husqyarna" Nogle af dem kan fes
helt ned til omkring 1.000 kr. i rimelig
god stand. Der er ogsfl andre engelske
hanegevrercr i prisklassen under 20.000

k

0g si skal det da lige nrevnes, at nogle

aI deitalienske marker fremstiller nye
hanegevarer, men til helt andre priser ...
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Den bornholmske haneloge ved afslutningen pd 6rets sidste hane(!)iagt i ianuar
Som de wrige hanegevar-klubber msdes bornholmer-iagerne en gang ellerto isasonen
kun med deres fine, gamle hanegevarer Det er slowhand skydning - og de elsker del

HaNELocEN
OG ANDRE I(LUBBER
Hvorfor skal man sa hge kobe et
hanegever? For mange, der overvejer det, kan det vrere onsket om noget

nostalgi i jagthverdagen. @nsket om
at have et gever med en historie, og
som er noget sPecielt. Det kunne
ogsi vrre et arvestykke, som bliver
sat

i stand.

med hanegev&rer.
En af disse er Hanelogen pi Bornholm med Tonni Kofoed Larsen som

primus motor. "Vi er en flokjrgere,

"De fleste gevrcrer er gamle belgiere og tyskere. Der er en enkelt
engelsk hanebosse imellem. Vi
m@des ogsi til Hanebossens Dag pi

som m@des

Bornholms Jagtcenter en gang om

sammen og glade os over vore fine,

banen
og samtidig kirer det mest sevrerdige
gevrer og den bedst udkhdte skytte.

pijagt med vore hanegevrerer et par gange sidst pi srsonen.
Det er mest for, at vi kan hygg. os

gamle viben," fortreller
Kofoed Larsen.

Tonni

iret, hvor vi konkurrerer pi

At mode op med bowlerhat eller i
tysk loden er en del af morskaben."

Det kan virkelig ogsi vrre en okonomisk overskuelig mide at komme
til at eje et viben i virkelighoj klasse.

Fx er prisen under 15.000 kr. for
denne Blanch & Son, og det er billigt
for en hindbygget englrender.
Det er gamle viben, og finder
man en

pi hylderne,

skal man selvfgl-

vrre opmrrksom pi, om de
teknisk er i orden. Om lobene har
"en tanke" indvendig, er ikke det
afgorende. Det er jo ikke et gevrer,

gelig

man skal skyde tusindvis af skud med.
Er man i wivl, kan en bossemagert
hurtigt {ekke, om det er i orden.
Flere steder i landet er der nogle

smi "klubber" af

entusiaster, som
skyder med deres hanegevrcrer pi
skydebanen en gang imellem og
laver en jagt eller to i sresonen kun
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dsmt 100 procent nostalgi. Man kan nasten forestille sig, at billedet
er taget pd hederne ved Skagen, og at Kroyer og Ancher ligger og sover middagslur
i tyngen i baggrunden. Patronerne er Gamebore Vintage - lige det rette til
et gammelt hanegevar.
Sd er der

