
Børsemaker og benkeskytter
Per Inge Jacobsen har vært aktiv skytter siden han var 14 år gammel. Men i motsetning til de 
fleste som fattet interesse for våpen og skyting i ung alder har Per Inge gjort det til et 
levebrød. Etter grunnkurs elektro og grunnkurs mekanikk ved yrkessskolen gikk veien til 
Støren og utdanning til børsemaker. Fagbrevet på veggen i børsemakerverkstedet i 
Solbergelva utenfor Drammen er stemplet i 1995. 

Blant de utvalgte
I dag er Per Inge en av de få utvalgte i bransjen som får lov til å ”klå” på børsene til noen av 
de norske benkeskyttere. Han er dessuten den eneste børsemakeren i Norge i dag som selv er 
aktiv innen sporten. Dette gjenspeiler seg i hans syn på at det alltid er rom for forbedringer. 
Hederlige plasseringer har det også blitt.

Helligbrøde eller genistrek
Alle i Benkeskytterforbundet vet at når det gjelder låskasser til benkeskyting så er Remington 
den eneste, og Vallery dens profet. Derfor vakte det ikke rent lite hellig vrede hos forbundets 
ballistiske mullah, da Per Inge for en tid tilbake vedgikk å ha begått en særdeles skjendig 
handling. Han skiftet ut originalavtrekket fra en bråte Remington-børser det siste året. Hulk! 
Det endte nærmest med fathwa da han dessuten meddelte Vallery å ha konstruert et eget 
forbedret match-avtrekk som lar seg justere ned til 200 gram. Det fungerer som en slags 
snellert. Men Per Inge blir nok tilgitt, såfremt Vallery  blir den første som får teste det nye 
avtrekket på en av sine PPC-juvéler. Verre er det at Per Inge har planer om å utvikle en egen 
benke-låskasse fra scratch. Frafallet vil visst ingen ende ta. De mindre fundamentalistiske i 
blant oss venter i spenning. Det gjør nok Vall også, men innrømme det; Nei! Prototypene blir 
selvfølgelig laget i 6mm PPC. 

Elektronisk fremtid?
Men troen på Remington er ikke helt forlatt. Akkurat som undertegnede er Per Inge spent på 
hva det nye elektroniske tenningssystemet til Remington kan tilføre benkesporten på sikt. 
Avfyringer uten vibrasjoner fra tennstempler og andre uhumskheter virker unektelig 
besnærende. Kanskje grunnkurset på elektro med tid og stunder kommer til sin rett likevel. 

Benkebørser, skjefter og sidelåser
Benkeskyting er spydspissen innen all utvikling av presisjon i rifler og ammunisjon. Kanskje 
ikke så rart at det er dette Per-Inge synes det er morsomst å holde på med. Å lage noe for noen 
som vet å verdsette kvalitet når de ser det. Men som for børsemakere flest er det de trivielle 
jobbene som gir til salt i maten. Jegerne, samt pistol- og konkurranseskyttere generelt 
dominerer kundegruppen. Per-Inge gjør det meste i både stål og tre. Løp kamres i de fleste 
kjente kalibre. Selv tap av en sidelås lar seg bøte på gjennom å lage en ny fra bunnen. Skjefter 
finnes på lager for de fleste kjente riflemerkene. Per Inge er den største kunden til den svenske 
skjefteprodusenten Boberg. DFS-skyttere bør stikke innom å ta en titt på de nye jaktfelt-
skjeftene med tommelhull, beregnet for Saueren.

Gift med jobben
Når Per Inge ikke bygger våpen eller mekker våpen – ja da skyter han med dem, eller jakter 
med dem. Han går tur med bikkja, eller han setter seg i godstolen og leser faglitteratur, for å 
lære mer. Det kommer vel neppe som en bombe at mannen ikke er samboer eller gift. Og 
hadde han vært det så hadde han vel vært gift med jobben og bedrevet hor med kona. For den 
som ønsker å hente det beste ut av våpenet sitt kan det lønne seg å avlegge Per Inge et besøk, 



for å slå av en prat. Når benkeskytterne er fornøyd med det han gjør skulle det være 
kvalitetsstempel godt nok.

http://www.pijacobsen.no/
Tlf.: 32 87 01 40 kl 14-17
Faks.: 32 23 70 43
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