
G, Varini-hanegevar

Nyt italiensl(
hanegevar

Af Thorkild EIIerbek

Hvis du en til hanegev@rer, men ikke vil skyde med et 100 5n gammelt
viben, kan du kabe et nyt. Et spnitnyt hanegev&r fra Pundey kosten
ca. en mio. knonen. En det fon pebnet, en den ogsA andne muligheden
Vi har testet en nesten ny italiensk Vanini fna 1980.

A
verden.

rmi Giuliano Varini, som har produceret test-
geveret, er noget af et mysterium. P6 trods af
en del research p6 alle kilder og trek p6 gode
kolleger i udlandet er Varini ikke en bossema-
ger, som har sat sig synlige spor inden for vores

Vi ved dog, at han primrert var en bossemager, som la-
vede reparationer og forbedringer p6 eksisterende geverer
i Gardone Val Trompia. Dem har der i tidens lob vreret rigtig
mange af. Der er ikke tvivl om, at han selv byggede geve-
rer. Det skete pii indkobte l5se, lob og andre dele fra andre
producenter. .Slet ikke en ualmindelig fremgangsm6de -
det har bossemagere over hele verden gjort i 6rhundreder.

SSledes har Varini lavet en del h6ndbyggede sidel6sge-
verer, og den svenske vdbenekspert Tobias Hassel har set
flere Varini-geverer. Han forteller, at de fleste er i god
kvalitet. Varini var kendt for dobbeltrifler i perioden 1980-
90. lfalge Tobias Hassel er Varinis sideldsgeverer i samme
kvalitet som de bedste fra AYA og Grulla.

Giulianos hanegever
Mysteriet omkring Varini bliver ikke mindre af, at der fak-
tisk er en del billige Varini-v6ben i omlob, specielt i USA.
Ogs6 en del kombinationsv6ben er Varini-stemplet. Men
de er alle produceret hos den billige del af Rizzini-dyna-
stiet. Og m6ske har de slet ikke noget at gsre med Giuli-
ano, men derimod en vis E. Varini. Det er bemar-
kelsesverdigt, at der har eksisteret en bzssemager, som
ikke rigtig er noteret nogen steder i den region. Men spo-
ret fordufter her ...

Gardone i dag er mest af alt en industriby, hvor alle de
kendte italienske producenter findes, lige fra Beretta til
FAUSTI. Men der findes ogs6 mindre bossemagere, grava-
rer og skeftemagere, som laver bestillingsarbejder til
nogle af de andre producenter, og s6 nogle, der m6ske la-

ver en halv snes gev&rer om Sret (Piotti, Fabbri m.fl.). Det
er ikke alle, som er store med moderne CNC-maskineri,
men til gengald er de sm6 bossemagere ofte meget dyg-
tige.

70 JAGlvrLoravAeEr!

-'.4'

ar=-



Der er en ret usaduanLig blank og meget lys ouerflade pd baskyten og
delene omkring ldsen. Det er flot og med til at gir-te geueret det specielte ud-

seende, som afoiger fra de lyse baskyler, ui ser pd moderne geuerer i dag.
De er som regel pd letoagtsldse og enten matte eller lidt kunstigt btanke.

produktion, men der er sikkert tale om et bestil-
lingsarbejde. Der er en signatur pd aftrrekkerbaj-

len. En, som ville have et hanegever med moderne

Den gode Gi-

uliano har alts6
siddet i sit lille verk-
sted et sted inde i Gardone Val

Trompl4 omgivet af de store fabrikker og andre kendte,
men mindre udbredte bossemagere. Ud over de sidel6s-
geverer, han lavede, er det altsii blevet til i hvert fald en
enkelt hanebssse, som er udfort i en rigtig god kvalitet.
Den er med en lys, blank baskyle med h6ndgraverede
scroll i kanterne og en roset ved bolten, men ikke nogen
decideret udfyldning af de blanke flader. Det er meget
elegant, og det er meget pent graveringsarbejde.

Teknisk set er geveret bygget op efter en klassisk hane-
model med de indvendige fjedre foran som p6 et sideles-
gevar. Det, der betyder noget her, er, at hanerne er
behagelige alrcre ved, n5r de skal spendes. Monstret pd
grebsfladen er intakt, og der er helt sikkert ikke pillet ved
noget i €rrene, efter det hele forlod Varinis varksted i 1980.

Det er ikke nemt at vide, ndr intet er gemt om Varinis

specifikationer. Det var en tur omkring Tyskland, inden
geveret endte i Danmark.

To slags hanebosser
Hanebosserne kan opdeles i to kategorier: de engelske og
de kontinentale. Hvor de engelske karakteriseres ved let-
hed, for det meste fint bossemagerarbejde og ikke mindst
en uovertruffen balance, bliver de kontinentale ved en
sammenligning ofte noget tungere i det, med mere 'grov-
hed' i opbygningen og s6 med vekslende balance. Og flere
er'maskinfremstillede' end i samme periode i England.

Hvorfor det er s6dan, er ikke helt enkelt at forklare. En

vesentlig del af forklaringen ligger i, at de engelske hane-
geverer, vi normalt ser, er fra den allerbedste periode for
de engelske bossemageres produktion. Det vesentlige for
dem 16 i at flytte jagtgeveret fra tunge forladere til meget
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G. Varini-hanegevar

Et af steder, hoor kuaLiteten I bassemogerarbejdet kon ses, er som her pd bagkanten af ldsen med fint
graoerede ouerflader, skruer og de ueLfungerende haner" Det er tydeligt, at Varini kan sit kram med en
perf ekt rrae rll srdl-s amling. Det er her, der skal snlrres hett tat f or at fd sddan en god samling.

En helt clean og enkel anlagsf Lade med en klossisk tuergdende ldsebolt og en gedigen rekylklods.
Med italienske proofmarks. Her som flere steder pd geoeret er der brugsspor, men de fleste kan renses op,
og sd uil geueret std som nyt.

elegante og lette bagladere/hanegeverer. Balance og
hdndtering pd hojt plan har altid varet et engelsk vare-
merke. De slanke linjer og den stilfulde - ofte underspil-
lede - udsmykning var ogsi karakteristisk.

De kontinentale producenter i Sverige, Tyskland, Ostrig,
Belgien og Frankrig havde nok samme intentioner, men
traditionelt gik man ofte efter det 'mere solide'. Undtagel-
sen herfra er nogle af de belgiske producenter - i den

bedre halvdel - som simpelt hen kopierede engelske ge-
verer i en s6dan grad, at nogle af dem kunne eksportere
halvfabrikata til engelske producenter.

Med italiensk smag for elegance skulle man forvente, at
deres v5ben fra perioden ville ligge tret p6 de engelske.
Det var ikke tilfeldet" ltalienske hanegeverer er elegante,
men mere i den gode, solide kontinentale stil.

Moderne kontinentalt
Giuliano Varinis hanegever fra 1980 er en moderne udgave
af de kontinentale gevrerer med en vegt pa den anden
side af tre kg med ret kraftige lab. Moderne italiensk st6l. I

det hele taget virker geveret 'tungt', selv om.det i realite-
ten ikke er det. Det er en fornemmelse, jeg kunne marke,
n6r jeg satte Varinien op imod en John Blanch fra London
fra 1870'erne med nasten samme bruttovagt. Arsagen
ligger i, at englenderen har 76 centimeter lsb mod italiene-
rens 71 centimeter, som alligevel giver lidt for megen
tyngde foran. I dette tilfelde er de lange lob med til at give

en bedre balance.
Blanch'en er et typisk engelsk vintage-hanegever med

damaskerede lob. og dermed er forskellen i balance og
h6ndtering til at tage og fale p6. Det er ikke, fordijeg i dette
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Er man i toiul om kualiteten, skal man kigge pd de dele,
som ikke er umiddelbart synlige. Den induendige det af
forskeftet er i topkualitet med gode samlinger og sd
lige detaljen med stopskruer ued de store siruer. Gra_
Deret - noget, som ui ikke ser meget af i dag.

Teknisk set er der som nevnt tale om en klassisk hane_
konstruktion, og det er gode haner, om jeg m6 sige det
s6dan. De er blade og ikke for stramme at spande op, og
det er en behagelig ting. Skal man bruge alt for mange kref_
ter til at spende hanerne, trekker det ned i hanebogen.

Forskellen p6 den nye hanebasse og den gamle kommer
for alvor den nye til gavn ved valget af ammunition. Hvor
der skal kobes og bruges ammunition med forsigtighed i

en gammel englander eller en Husquarna (maks. 65 mm
patroner og helst ikke over 2g gram hagl), kan Varlnien tage
det hele - nesten. Man skal nok ikke putte alt for megen
magnum i kamrene p6 70 mm, men den klarer uden pro_

tilfalde vil sige, at den ene er bedre end den anden, men
de fleste vil kunne marke forskellen.

blemer stdlhagl og ladninger p6 den anden side af 30 gram.
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Skriften pd baskylen indikerer, at GiuLiano Varini uqr en bossemager/prod.ucent. "Armi" foran nounet betyder ud.ben,
og det er en betegneLse, mange producenter bruger. At han er forsuundet fra annalerne, er et mysterium.

Det er en fordel i forhold til eldre geverer.
Generelt kan man se, at gev@ret har veret brugt. Der er

lidt merker hist og her, og vedligeholdelsen kunne have
varet bedre. Men det er kosmetiske pletter, som bliver
rettet, inden geveret kommer p6 salgslisten.

Stramme boringer
Boringen i lzbene er 112 og 111. Del er jo en ret stram ud-
gangsposition, s6 de fleste vil nok velge at fd justeret til
f .eks.112 og 114, som jo er den mest anvendelige kombina-
tion. To gange 112 choke er m6ske usedvanlig, men slet
ikke en ddrlig kombination. 111 choke er for meget iselv

helt moderne gev@rer, og de fleste producenter afskriver i

brugsanvisningen brugen af stdlhagl i s6 tet en boring.
Lobene er lavet af moderne stdl, og overfladen er blank og
sort med en ret bred og flad sigteskinne p6 de 7'1 centime-
ter fra kammer til munding.

Jeg havde en smule besver med Varinien p5 skydeba-
nen i starten. Det kunne vaere balancen, men jo flere hagl
der kom igennem, jo bedre blev det. Det er et behageligt
gever at skyde med, og rekylen er behagelig. Det skal
nevnes, at der er ganske pent tre p6 geveret. Mork val-
nad med en nydelig Sretegning og med netskeringerne pA

Lidt ekstrquagance er der bLeuet plads tiL pd aftrekkerbojten med guld indiagt i graueringen. K.J.p. forbliuer
den dag i dag den ukendte, som i 1980 bestiLte dette hanegeuar hos Giuliano Varini i Gardone Val Trompia.
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G.Varini-hanegevar

Der kan vare mange grunde til at overveje at g6 til ha-

nerne: nostalgien, forkerlighed for det specielle eller inte-
resse for v6ben. Mange vil vare bange for at kobe et
gever med over 100 6r p6 tidslinjen, og skal gevaret have

haner, er det svart at finde noget, som ikke er mindst fra

30'erne. Sd er det, jeg vil kalde et nyt hanegever f ra 1980
et oplagt valg. Men sv@rt at finde. Jeg er helt sikker p5, at
denne Varini ikke blot er et unika-gever fra Giulianos h5nd,

men i det hele taget et enest6ende gevar fra perioden - i

hvert fald hos danske forhandlere.
Til den pris, Varinien er sat til, kan der findes en del andre

hanegevarer. Det vil typisk vere gode Husquarna-model-
ler eller tyske hanegevarer. Der kan ogs6 findes engelske
i samme prisklasse eller billigere. Men de er jo sd betyde-
ligt mere bedagede.

&rxvni &frertrXmmxx Wmr&xn[I ty"$ss kr"
Ybstgevreret er udl*mt a# m6ss6nrlag6r
Fer !*angwed" Vihorgdplgums"dk

Konstruktion:
TIIIIIIITT
Et kontinentalt, klassisk opbygget hanegever, som
hele vejen igennem barer preg af godt bossemager-
hdndverk. M6ske ikke hdndbygget fra bunden, men
alligevel det, vi kalder h6ndlavet, og p6 et godt grund-

lag.

Udseendelfinish:
ITIIIII:
lgen hdndarbejde p6 alle synlige (og usynlige) dele
med en perfekt tra-til-metal-finish. Det er et elegant
gever og p6 trods af dets 'unge alder' kan det beg6
sig i de bedste vintagekredse.

H&ndtering:
TTfIITI
Varinien virker en smule tung, selv om vegten ikke er
mere end 100 gram over tre kilo. Arsagen ligger sand-
synligvis i et forholdsvis tungt lobsset. og det giver

ogs6 et balancepunkt, som er rykket frem i forhold til
andre side-by-side-gevarer.

Value for money:
IIIIIIII
Er man af den lidt bange type, som ikke helt stoler
(for det meste ubegrundet) pA en gammel hanebasse,
er det her virkelig et godt kob. Samtidig er jeg sikker
p5, at dette gev@r er et produkt, som ikke findes i

flere eksemplarer. Den ukendte historie m6 ogs6 ap-
pellere til en ny elers nysgerrighed.
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