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Det er omkring 50 år siden, der sidst udkom 
en bog om haglgeværet. Det danske sprog-
område er kun ganske lille, og man bliver 
både misundelig og forpustet, når man ser, 
hvor mange engelsksprogede bøger der er på 
markedet om dette emne. Og derfor er Thor-
kild Ellerbæks bog en dejlig nyskabelse, hvis 
man vil vide noget mere end bare de almin-
delige overfladiske oplysninger, som fremgår 
af annoncerne, hver gang der lanceres et nyt 
haglgevær. 

Ellerbæk er uddannet journalist og har be-
skæftiget sig med våbenstof i rigtig mange 
år. Siden 2009 har han testet og skrevet an-
meldelser af de enkelte haglgeværer. Han har 
været haglbøsseskribent på jagttidsskriftet 
”Jagt, Vildt og Våben” gennem mange år, og 
nu er han tilknyttet Danmarks Jægerfor-
bunds ”Jæger”, hvor han også skriver om 
haglgeværer. Desuden har han sit eget site 
på nettet, www. positivskydning.dk.

I første del af bogen behandler han en læn-

gere række problemstillinger omkring hagl-
geværet, køb af haglgevær, herunder de en-
kelte mærker og deres særpræg og anven-
delsesområde. Og i anden del bringer han 
sine anmeldelser af her 42 forskellige hagl-
våben. Vi kommer i første del forbi det klassi-
ske spørgsmål om kaliber 12 eller kaliber 20. 
Over/under eller side by side, korte eller 
lange løb og mulige haglgeværer specielt eg-
net/fabrikeret til kvinder. Vi læser om rekyl, 
de forskellige låsetyper og deres historie, om 
ammunition og haglstørrelser og om den vig-
tige tilpasning af haglgeværet samt om prø-
veskydning og skudbilleder. Thorkild Eller-
bæk har en meget stor grundlæggende viden 
om haglgeværer, og i kraft af sine mange 
test, omkring 100 i alt, har han også noget at 
have sine meninger i. 

Thorkild Ellerbæk skriver med lige stor en-
tusiasme om en billig Escort pumpgun med 
kompositskæfte som om en custombygget 
Batista Rizzini Regal i den noget dyrere ende. 

Hans grundlæggende positive syn på haglge-
værers forskellighed bringer næsten en Baj-
kal op på samme niveau som en Perazzi 2000 
MX, to yderst forskellige våben, som hver for 
sig fuldt kan det, som de er beregnet til.

Pumpgun, halvautomat, O/U og side by 
side. De får alle en fair og objektiv omtale. Og 
så 42 stk. En kraftpræstation, et storslået 
værk. Ubetinget ros til  
Thorkild Ellerbæk.
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