PÅ JAGT I AUKTIONSJUNGLEN:

Mange gode muligheder
– men også farlige fælder
Dette billede er nok den situation, de fleste af os
forbinder med en auktion. Her er det fra en engelsk
auktion hos Holts’ auktioner. I dag ligger de fleste
auktionskøb på netauktioner. Men hos Holts kan
du følge den rigtige auktion direkte online.

For år tilbage var det forbeholdt de få at købe et gevær eller en riffel på
auktion. Der var kun et par store auktionshuse. Auktionshuset lauritz.com har
gjort auktioner på nettet til hvermands ”sport”. Her er gode råd fra kendere af
markedet.
Tekst og foto: Thorkild Ellerbæk

VÅBEN: Der er to kategorier af auktionshuse, som de fleste

af os har mulighed for at handle hos. Det er først og fremmest lauritz.com, som de fleste kender, og som er repræsenteret i mange byer spredt over hele landet. Der er også
det hæderkronede auktionshus bruun-rasmussen.dk, som
er knap så meget på banen, når det drejer sig om nyere våben. Men indimellem er der en auktion over brugbare –
ofte dyrere – våben hos det gamle auktionshus. I modsætning til Lauritz har Bruun-Rasmussen både fysiske auktioner i København/Aarhus og netauktioner.
Jeg synes, min kollega her i Jæger Nils Holger Ellekilde
beskriver jagten på våben på auktion meget rigtigt: – At
købe våben på internetauktioner kan være både vanedannende og en økonomisk fælde. For her finder man både
liebhavervåben på højt niveau til tilsyneladende lave priser,
32 VÅBEN/UDSTYR

og man finder gammelt skrammel så billigt, at man kan fristes til at købe blot på grund af prisen.
For mange er det helt sikkert også selve jagten på den
gode handel, som lokker jægerne ind i auktionsjunglen. Jeg
har ofte hørt bemærkningen: ”Har du set den Browning på
Lauritz? Den er vurderet meget lavt, så den er nok værd at
kigge på ...”

Is i maven

Så er det, der skal være is i maven og måske også lige et opkald til en, der ved noget om geværer. Det er det enkelte
auktionshus, som vurderer geværerne, og jeg har i tidens
løb set en del geværer vurderet helt urealistisk højt. Det
kan jo ikke nytte noget, når en ældre side-by-side (navnet
kender jeg) med pænt engelsk skæfte bliver vurderet flere
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tusinde kroner over den pris, jeg kan
finde det til på brugthylden i en jagtforretning.
Det er ikke enhver, der kan vurdere
våben korrekt. Jeg har i tidens løb
mødt en del med rigtig megen forstand på ældre våben, som kan vurdere på baggrund af mange års erfaring. Der er mange på Facebook, som
kan hjælpe dig, men med al respekt er
de fleste ikke ligefrem professionelle.
Nu vil jeg understrege, at langt de
fleste vurderinger på f.eks. lauritz.com
er realistiske, men der er altså en del
forbiere. Så det er ikke alle auktionsvurderinger, som rammer skiven.
Nils Holger Ellekilde: – Jeg har set
også meget dyre våben beskrevet sådan (som meget fine, red.), og når
man så mødte op for at besigtige våbnet før et eventuelt bud, har virkeligheden vist sig at være en helt anden
med skrammer og ridser samt temmelig meget slør. Et godt råd må være
ikke at lade sig lokke af en mulig lav
pris for et ellers kendt kvalitetsmærke,
men altid sørge for en besigtigelse.
Jeg har deltaget i nogle auktioner i
England, mens det var noget, man
kunne overveje (før brexit). Og jeg vil
sige, at der selv hos de meget fornemme huse var en del numre, som
ikke helt levede op til beskrivelserne.
Hvad der kunne se ud som en god
handel på nettet eller i kataloget, var
ikke altid i overensstemmelse med
virkeligheden.

uoriginalt af ukendt herkomst, som
tilmed var meget groft og primitivt
tilpasset. Hvis jeg havde besigtiget riflen, før auktionen var afsluttet, havde
jeg aldrig budt på den.
Reglerne ved auktion er sådan, at
man kan levere varer tilbage inden 14
dage, hvis man fortryder. Det er almindelig praksis. Ved køb af rifler er det
ikke helt så enkelt. Reglerne er de
samme, men i praksis holder det sjældent. Det tager jo op til seks uger at få
tilladelsen hjem, og så er fristen for fortrydelse overskredet. Så her drejer det
sig om at være ekstra sikker i sin sag.

Den tyske model

Mange danskere kender den tyske
hjemmeside egun.de, hvor der handles
haglgeværer og rifler i Tyskland og
nabolande. Det er en interessant side i
modsætning til de engelske, da vi jo er
i samme ”klub” som tyskerne (EU).
Jeg har selv solgt en riffel til en tysk
samler, og jeg må sige, at det var rimelig uproblematisk. Jeg kørte selv ned
med riflen. Papirarbejdet gik ret hurtigt, og det var så det.
Hugo Jensen fra Skive har igennem
mange år fulgt det tyske brugtmarked
og kender mange tyske forhandlere.
Hugo har købt flere brugte geværer
(Browning) i Tyskland, og de er alle
købt hos forhandlere via egun.de. Han

fortæller: – Man skal fra starten
væbne sig med tålmodighed og være
yderst præcis i udfyldelsen af relevante skemaer. Det er bedst at kommunikere med tyskere på deres eget
sprog per mail, hvor man kan sende
de nødvendige scanninger af importtilladelser, jagttegn m.m. Når man er
sikker på, at alle nødvendige eksportpapirer i relation til Tyskland og importpapirer til Danmark samt opbevarings- og brugspapirer er i orden, kan
man hente sit våben. Det er vigtigt, at
der er en aftale med den tyske forhandler om, hvordan og hvornår betaling finder sted.
For Hugo Jensen har de tyske handler ikke givet problemer, når papirarbejdet blot er i orden fra starten. Så
har han hentet dem og kørt over
grænsen med sindsro og nyt gevær i
bagagerummet. Han har endvidere et
solidt kendskab til Browning-geværer
og har selv kunnet vurdere, at han fik,
hvad han ønskede. Og det skal lige bemærkes, at Hugo taler flydende professionelt tysk. Det vil altid være en
stor fordel at kunne det selv eller
kende en, som mestrer sproget.

Den engelske model

Hvis det nu alligevel skal være en handel eller et køb på f.eks. en engelsk
auktion, er der som nævnt mange
>

En uheldig handel

Ellekilde påpeger, at man selvfølgelig
skal kigge på geværet, inden man byder. Og tag gerne en med, som ved noget om våben. Om prisen er for høj eller for lav, er det jo kun køberen, som
kan afgøre.
Nils Holger Ellekilde har selv gjort
sig erfaringer i den mindre heldige
ende af skalaen: – En enkelt gang lod
jeg mig rive med ved udsigten til en
lav pris for en jagtriffel. De tilhørende
fotos viste en riffel i fornuftig stand.
Skæftetræet var pænt med gode åretegninger og kun et minimum af ridser. Bruneringen var noget tyndslidt,
men uden synlig rust. Riflen skulle
være af mærket Husqvarna, for det
stod der på siden af låsestolen. Men da
jeg bragte den til en bøssemager på
grund af et elendigt, langt og slæbende aftræk, fortalte han mig, at selve
bundstykket ikke var fra Husqvarna,
men var et tilpasset Mauser 98, piben
var en Schultz & Larsen og skæftet
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Sådan kender mange skærmbilledet hos lauritz.com. Mange følger siden jævnligt, og det er
en god ide, hvis man er på jagt efter et brugt gevær eller riffel. Lauritz.com er den største
våbenauktion på nettet i Skandinavien.
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Her finder du våben
på nettet
Denne Husqvarna 1310 var hos lauritz.com vurderet til over 10.000 kroner, hvilket må siges at
være en overvurdering. Det er et rigtig godt gevær og så godt ud på foto. Et eksempel på, at
man skal tjekke, inden man begynder at byde. Kan findes i en forretning til 4.000 kroner.

> ting, som er anderledes, efter at eng-

lænderne er gået i brexit. Det kan lade
sig gøre, og der kan søges hjælp flere
steder, men for tiden er det mest oplagt at kigge på Holts’ auktioner, som
har en dansk agent. Det er Tim Warner fra Game And Gun i København.
Han kan være bindeled mellem Holts
og danske kunder. Det er både dem,
der vil sælge, og dem, som vil købe.
Han klarer også papirarbejdet og
transporten. Men man skal væbne sig
med tålmodighed. I dag, som det altid
har været, er der tidsmæssigt langt fra
England til Danmark, når det drejer
sig om forsendelse af våben. Du kan
også selv være med, når auktionen afvikles i England på Holts’ online auktions-stream.

Vær meget forsigtig

Nemmere er det selvfølgelig herhjemme. Skal man købe en brugt Beretta på auktion hos Lauritz.com, skal
man blot byde, betale og huske, at der
kommer salær m.m. oveni. Geværet
skal afhentes hos auktionshuset, og
der skal fremvises jagttegn. Derefter
skal der udfyldes de normale handelspapirer, som skal sendes til registrering hos politiet. Det samme gælder
for rifler, som ikke kan udleveres, før

den gyldige tilladelse er kommet. Vær
opmærksom på, at besigtigelse af våben i Lauritz’ auktionshuse skal ske
efter aftale, og man skal vise jagttegn.
Handler du privat, er der andre regler, og det er meget, meget vigtigt, at
du er sikker på, hvad det er, du køber,
og hvem du køber det af. Våbenloven
er i dag uden hensyn til dumheder eller uvidenhed. Køber du et ulovligt våben eller et stjålet våben, er der som
hovedregel udsigt til en fængselsstraf,
hvis det bliver opdaget.
Du kan finde dit nye våben på en
række hjemmesider med salg af våben:
Danmarks Jægerforbund og Netnatur er nok de mest udbredte. Du kan
også købe våben annonceret i gratisavisen Gul&Gratis.
Hvis vi tidligere har kaldt auktionskøb en jungle, er vi her inde i den helt
mørke jungle. Langt de fleste private
handler er 100 procent reelle og med
alle papirer i orden. Ofte er det jo også
der, man kan finde en pris, som begge
parter er glade for, og det er ofte mellem venner/jagtkammerater. Men vær
opmærksom på, at denne del af markedet bedst kan sammenlignes med
brugtbilsmarkedet.
Lav en slutseddel på handelen med
alle oplysninger om geværet/riflen (de

lauritz.com
bruun-rasmussen.dk
holtsauctioneers.com
egun.de
jaegerforbundet.dk
netnatur.dk
guloggratis.dk

samme som til politiet) indført. Vær
sikker på, at sælger også vil skrive under på at have ret til at sælge våbnet
(tjek den gældende riffeltilladelse –
det er lidt sværere med haglgevær), og
tjek adresse m.m. Ja, det lyder en
smule paranoidt, men husk: Står du
med våbnet udenfor, og du har betalt,
er geværet dit, og du hæfter for evt.
ulovligheder.

Gode råd fra bøssemageren

Hvad er det så, man skal købe via
disse kanaler? Ofte kan det virke, som
om det er de dyre, fine våben, men
både egun.de og lauritz.com er fyldt
med billige helt almindelige geværer
og rifler. Skal der findes noget, som i
udgangspunktet er billigt, er det her,
du skal kigge.
Men du skal også se dig godt for og
altid se og holde geværet, inden du byder/køber. Jeg ved, at der er tilfælde,

Hugo Jensen har købt flere Browning-geværer via den tyske side egun.de. Hans råd er at være velforberedt og have alle fakta og formaliteter i
orden, når der skal handles i udlandet.
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hvor geværer fra jagtforretninger, som
ikke er omsættelige i butikken eller
måske ikke værd at ofre en klargøring
på, ofte ender i bundter på lauritz.
com. Det kan være forklaringen på, at
man på siden indimellem oplever, at
en ordentlig stak lavt vurderede våben
pludselig er til salg i et enkelt auktionshus. Det er der ikke noget galt i,
men husk at holde øjnene åbne og ruske i geværet ...
Er man i tvivl, vil det bedste være at
lade en bøssemager kigge geværet efter, inden handelen afsluttes/tilbageleveringsfristen udløber.
Men ellers er det jo de helt basale
ting ved køb af brugt gevær, du skal
holde øje med. Her er bøssemager Per
Langvads liste over ting, du skal
tjekke, hvis du overvejer at byde/
købe:
● Tag godt fat i geværet, og ryst det.
Der må ikke være træthed eller
slør.
● Toplukkenøglen skal falde på plads
uden modstand.
● Når geværet åbnes, må det ikke føles, som om det er ved at falde af.
● Tjek, at det indvendige i låsen ikke
er rustent eller alt for beskidt.

Mange købere undlader at tjekke slagstifterne på et brugt gevær. Her peger bøssemager Per
Langvad på den vigtige detalje.

● Mærk på slagstifterne. De skal stå
fint og ikke være knækkede.
● Kontroller ejektoren med et par
klikpatroner.
● Kontroller, at løbsvælgeren virker.
● Tjek, at chokes kan skrues af, og
hvilke chokes der er med i pakken.

● Kig nøje på skæftet. Ikke kun for
udseende men også for svagheder.
● Tjek skæftet lige ved baskylen for
revner. De kan udvikle sig hurtigt.
● Mærk efter, om forskæftet passer
og er nemt at tage af og på.
thorkild@ellerbaek.eu

TJEN PENGE MED DUEMATIC
Hør om vores tilbehør til dit skydeanlæg

– med hjælp fra vores produkter får du et moderne anlæg, der
kræver mininmal bemanding og tjener penge til klubben.

Betalingssystem

Kortlæser til BT44

Computersystem

Kortlæser til PC system

Dette er kun et lille udpluk af de mange muligheder vi kan tilbyde.

Ring til os for nærmere information og få et uforpligtende
tilbud. Lad os hjælpe jer!

Ud over at være dansk mellemled til det engelske auktionshus Holts
er Tim Warner fra Game and Gun også mellemled for dem, som vil
sælge. Her vurderes et gevær i Danmark online sammen med eksperter i London.
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