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Browning er et poputært vatg btandt danske jægere og
sportsskytter. Gode skydeegenskaber, stabilitet og holdbarhed
kendetegner Brownings hagtgeværer. I denne test var det også
svært at finde minusser tiI karakterbogen.
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Tekst og foto: Thorkitd Etterbæk

vÅgrN: Hvilke

geværer vælger folkene ude
på flugtskydningsbanerne, når prisen skal
være under 2o.ooo kroner? Et opslag i

Facebook-gruppen "Flugtskydning" fik
mange skytter til taster4e, og der var ikke
megen tvivl om, at Browning og Beretta er
de mest populære valg.
Det er klart, at de mange tusinde jægere,
som også er sportsskytter, vælger efter
økonomi og mærke. Svarene viste, at de
to mærker ligger næsten lige, og at der er
langt til de nærmeste konkurrenter. Det
er Baikal, Cæsar Guerini og f.eks.
F.A.I.R.s billige italienske geværer.
Så er der dem, som slet ikke kan

skyde, uden at det er Perazzi, Gamba
eller lignende, men så kryber prisen
også ganske betragteligt opad. Eller
som en afde knap too, der svarede,
skrev: "Mærket er lige meget, bare
geværet passer dig!"
Rigtig mange ude på de zo5
flugtskydningsbaner, som er registreret i Danmarks Jægerforbund,
skyder selvfølgelig lerduer med
det samme gevær, som de bruger
til almindelig jagt, og det er også
en rigtig god ide, hvis formålet
først og fremmest er at blive en
bedre haglskytte.
Der er så nogle, der bliver
fanget ind af sportsskydning
på et mere avanceret plan.
Ikke fordi de skal vinde medaljer, men fordi det er sjovt
at skyde lerduer på en bane,
det er sjovt at være sammen
med andre et par timer og

skyde på de hurtige duer, og der er også et godt miljø med
hygge og kammeratskaber ude på banerne. Og så kan man
jo skyde uden for sæsonen.
Derfor får nogle lyst til at købe et decideret sportinggevær, og i denne måned har jeg valgt Brownings B5z5 Sporter One, som den hedder i zor8-udgaven.

Populær, billig Browning
Netop denne model er meget populær i prisklassen. Den er
også en af de billigste, og det er en model, som Browning
slet ikke kan slippe, selvom den kom frem allerede i zoo3.
Godt nok er model 725 kommet, men den er noget dyrere,
og for mange er forskellen ikke så bemærkelsesværdig.
Efter min vurdering er der også en anden god grund til at
vælge 525'eren: Det er et sportinggevær, men ikke så meget,
at jeg ikke også sagtens kan bruge det til almindelig jagt.
En økonomisk sidegevinst, men kan man virkelig få begge
dele i samme gevær?
Der er forskelle på en jagtudgave og en sportingudgave.
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Det er jo på skydebonen, sådon en Sporter hører hiemme, og den er

stø

et af de ollermest populære mærker blondt sportsskytterne. Men ieg
vil sige, ot denne udgove ikke er så meget sportsspecioliseret, ot den

lan

ikke også er brugbor til helt olmindelig iogt.
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Groveringerne på den lyse boskyle er pænt
udført uden jagtmotiver på sportsudgoven.
Netskæringerne står efter min mening for skorpe. på testgeværet i hvert
fold omkring pistolskæftet, hvor jeg kunne mærke dem gonske tydeligt.

Sigteskinner på sportsgeværer er som regel
bredere end på jogtgeværer. Også her, hvor
skinnen er 70 mm og med to "sigtekorn', på
skinnen. På de fleste jogtgeværer er sigte-

For langt de fleste jægere/skytter er
det en fordelat skyde med løbpå7t
centimeter eller derover. 7r er standarden, men i dag vælger flere og flere
76 centimeter som standard, og vi ser
mange sportsskytter, som vælger løb
på Br centimeter.
Gevinsten ved at øge længden på løbet

vil for mange være, at skydeteknik-

skinnen 6 mm bred.

ken forbedres. Med en almindelig

Hvis vi går op i de dyrere og mere specialdesignede sportingudgaver, bliver
det tydeligt, at skæftet er højere og

bedre og mere stabilt sving på geværet, når der skal holdes til lerduerne
eller flyvende vildt. Men mange andre
faktorer kan spille ind, så det er ikke
en facitliste til bedre skydning.

kaliber rz får de fleste et betydeligt

virker stort i forhold til enjagtudgave.
Der er også forskel på sigteskinnen,
hvor vi

tiljagt skyder hen over en ca.

millimeter bred skinne, mens
sportsskinnen typisk er ti millimeter
seks

(som på denne Browning).
Andre steder er forskellen bogstavelig talt mærkbar, idet forskæftet på en
sporter ofte er bredere og mere fyldigt
end påjagtgeværet. På 525'eren er der
et meget bredt forskæfte, som kræver
tilvænning - især hvis man ikke er
født med store næver. Endelig er der

ikke skåret hist og her, så vægten ender ofte på op til 4oo gram mere end
standardgeværet.
Her er vægten på sporteren "kun"
2oo gram overjagtudgaven, men det
er mærkbart på flere måder. Det taler
lidt imod at gå en hel dag på jagt med
den, men til gengæld hjælper det på
rekylen på skydebanen, når der skal
skydes mange lerduer. Jo tungere gevær (der passer), jo mindre rekyle og
jo mindre følt rekyle.

I mange tilfælde vil sporteren også
have længere løb. Det er jo en evig tilbagevendende diskussion: lange eller

korte løb?
Lad mig lige slå en ting fast: Det er
en skrøne, at man får mere power og
større træfsikkerhed på grund af
lange løb. Effekten og spredningen af
haglene påvirkes meget lidt af løbslængden. Hvorfor så de lange løb?
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Tre forskellige løbslængder
Denne Browning fås i løbslængderne

7t,76 og Br centimeter. Jeg vil påstå,
at sætter man Br centimeter løb på
dette gevæq så går det ud over balancen, hvilket er et af de vigtigste skridt
på vej til at ramme hver gang eller
næsten.
B5z5'eren har på testmodellen 76
centimeter løb og standard skæftelængde peST,S centimeter, og balancen er lige tilpas. Øges længden, kan
det kun betyde, at næsen bliver tung,
og det er så noget, man skal lære at
håndtere. Piberne er indvendigt forkromede med det såkaldte BackBore

-

en næsten umålelig udvidelse

vigtigt, at aftrækkeren erjuster-

bar på en meget enkel måde med den
medfølgende unbrakonøgle.
Teknisk set er der ikke nyskabelser
denne udgave. Den er bygget op som

i

:
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ger dem.
Som en ægte sporter er den født
uden automatisk sikring. Det er et
must for de fleste erfarne sportsskytter, og jeg har set eksempler på, at en
sikringsknap er blevet permanent deaktiveret med en klat lim. Løbsvælge-

ren ligger i sikringsknappen.
Låsen er lyst stål med graveringer
på baskylen. Der er scroll og egeløv på

afløb-

et cirka midtpå, som bl.a. skulle have
indflydelse på rekylen.
Det er på mange måder en Browning
efter dagens standard, både i skæftelængde og løbslængde, så de fleste vil
kunne skyde med den. Skal derjusteres, er der mulighed at sætte indlæg i
bagkappen. Her sidder i øvrigt Brownings rekyldæmper Inflex II, som jeg
synes, man godt kan fornemme tager
en del aftrykket på skulderen. Det er
også

en velkendt Browning-lås med John
Moses Brownings konstruktion, som
kun er justeret i små doser, siden den
blev lanceret omkring r93o. Den ligner ikke andre med sine bevægelige
dele i bunden af baskylen og med en
centralt liggende spændarm. En af de
væsentligste afvigelser fra f.eks. italienske over/undere er, at Browning har
bibeholdt en tværgående hovedbolt.
Ejektorfjedrene sidder synligt i forskæftet, og det kan være en svaghed. I
hvert fald skal man sørge for, at de ikke
bliver udsat for alt for meget snavs.
Nogle sportsskytter vælger ejektoren
fra, og Browning har nok haft det i
bagtankerne, da ejektoren blev stillet.
Den smider patronerne ud af kammeret, men så heller ikke mere. Faktisk
ganske rart, at de ikke ender tre meter
bag standpladsen, hvis man ikke fan-

Løbene på Browning er frithængende og
somlet i et gedigent bogstykke med greb
bunden og solide styreorme til ejektoren.
Ejektoren på Sporter-modellen kon forholdsvis nemt deoktiveres, som mange
skytte r

fo
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retrække r det.
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Bøssemager per Langvad, plguns.dk,
mener:
Brownings

Kigger man

ind i en Browning, er det be_

mærkelsesvæ rd i gt, hvo r

e n kel ko n st ru kti o n _
Læg også mærke til den tværgående
hovedbolt forrest. Det ser vi ikke på

en er.

så

monge ondre

I
I
t

over/undere i dog.

t pp., af Brownings sortiment.
I mange år er denne

række af Brow_
kommet fra Japan. Sam_
J arbejdet med Miroku har gjort, at
Browning kan levere til priser, hvor
JI
mange kan være med. Nu er det ude_
lukkende de håndlavede geværer
fra

Generelt viljeg sige, at en Browning 8525
er et af de få våben, hvor man egenttig
får
mere end det, man betaler for.

ning-geværer

Iiåge i Belgien, som

har en direkte
den tid, hvor amerika_
neren John Moses Browning flyttede
linje tilbage

Ient for konstruktion og massefrem_
stilling gjorde, at vejen blev banet for,

til

at over 90 procent af alle haglgeværer
i dag har løbene stablet oven på hin_

til Belgien og færdiggjorde konstrukti_
onen

afden første over/under, som på
måder har revolutioneret mar_

anden.

mange

På hylderne ijagtforretningen er
det
selvfølgelig som nævnt Beretla, som
kæmper om sportsskytternes gunst
sammen med Browning 8525. Men
der er andre, som kan være med, bl.a.

for haglgeværer over hele verden.
Det var ikke John Moses, som .op_

kedet

fandt" over/underen, men det
ham, som

8525 er set med bøssema gerøjneet
meget uheldigt våben. Hvis are
brugte denne model, ville,arbejdslørf,'.a.,
if.g"i være tårnhøj.
Det er virkelig en "arbejdshest'i
inden ro," r,agtuåoen, med et mekanisk
system, som er
velafprøvet og bundsoridt. systemet.,
n*rån ,*ndret, siden det kom frem først
i
1980'erne i Miroku 3700/3g00-modelrerne.
siden er aile Miroku-modeiler samt
Brownings model 32Sl42SlS2S lavet på
dette systemDer er desuden meget store righedspunkier,
når man sammenrigner med Brownings
legendariske model 825. Der er meget
få og rra svagheder ved en 8525,
dog har sragstifterne en tendens tir at brive deforme
isfias"n ert", mange tusind skud (afhænger
dog af, hvitke patroner man anvender).
stagfjedrene af spirartypen bør også skiftes
efter fem-seks år for at undgå klikkere, isæi
[a det underste løb. Disse dele er almindetige sliddele og er nemme og billige
at udsiifte.

var

med sit overbevisende ta_

r

*n

a
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Cæsar Guerini og and.re italienske

mærker. Vil man ikke op i den pris_
klasse, vi snakker om her, er dei sta_
digvæk muligt at finde en ny Baikal
Sporter. Den koster under det halve,
jeg har skudt med den, og det
er et
rigtig godt gevær. Derfor er den heller
ikke Lralmindelig blandt flugtskyd_

ningsfolket.
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