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I siste nummer kom jeg med en del
betraktninger om de gamle (r€vol-
vermenn,, og funderte litt på hvor
gode de egenllig var Alt talt i be'
Vaktning - og uten at jeq er det
minsle sikker i min sak - later det
lil at vilkelig hurtigtrekking og pre"
sis hurtigskyting først så dagens
Iys i 1920.å.ene.

[,4annen som virkelig satte utviklin-
gen igang var kortvokst og tykkfal-
len - formet (som en sylteagurk'
var det mange som sa om ham den
gangen, Han så med andae ord ut
som det motsatte av hva filmer og
bøker forbindet med revolvermenn.
Skilimaler var han av yrke, og bar
navnet Edward lrccivern.
Ed Mccivern var en meget omtali
mann i sin tid; utallige magasin- og
avisa(ikler ble skrevet om bedrifte"
ne hans. lkke så rent sjelden ble
han beskyldi for løgn, fubk og lante-
ri. McGive.n varpå sitt høydepunkl i

'20 og '30 åren€ - dei var jdeårene
han utførte sine mest lantastiske
skytedemonstrasjoner. I senere år

- helt opp til våre dager - har
hans berømmelse blitt holdt ved
like, hovedsakelig på grunn av
bok€n han skrev: (Fast and Fancy
Revolver Shootjng,.
Boken er vel verd et inngående stu-
dium, selv om den er både tunglest,

masete og tildels rørete. Full av
barnslig, romantisk kliss om (gun-
fighlersD er den også. Riktig irrite"
rende en slund, men når man vel er
ferdig med å være negativ, oppda-
ger man at her er €t vell av fascine-
rende informasjon.
Nå er det ikks boken jeg hadde
tenkt å snakke orn, men McGiverns
skyteferdigheter med revolver. Det
var særliq lire omdder han ble be-
rømt for: lrickskyting, skyting på
luftmå1, hurtigskyling og skyting på
lange hold.
Hans virkelige mesterstykke er ulen
tvil hu(igseriene med revolver, Oen
mest omtalie fant sted den 23. janu-
ar 1934. Ired en Smith & Wesson.38
special revolver og fabrikkammuni-
sjon avfyrte han 5 skudd fra 15 fots
hold. Alle kulehullene kunne dekkes
av ei vanlig spillkort, og iiden han
brukle på disse5 skuddene var utro"
lige to femtedels sekundl Tiden ble
selvsagt målt ka første lil siste
skudd, og inkluderte ingen reak'
sjonstid. Dette betyr et tidsintervall
på 1/10 sekund mellom skuddene.
Sammenligner vj med auiomal
våpen, linner vi at del tilsvarer en
skuddtakl på 600 pr. minutt - hvil-
kel er ioverkanl av det en STEN-gun
klarerl lr,4ccivern gjentok dette flere
ganger sen€re, så tilfeldigheter er
det jkke snakk om. Skylingen var

også overvåket av en kontrollkomi-
le - del er lit€n grunn til å trekke
resultalet itvil.
Et annet oppsiktsvekkende resuttat
Presenterte McGjvern på (Central
4oniana Fajl' (lrolig en blanding av

varemesse og fesjå) den 4. septem-
ber 1931. Den gangen knuste han 5
lerduer som ble kastet opp j lullen
på 6n gang - ned 5 skudd double
aclion fra en Smilh & Wesson .38
special. Ed var i det hete tatl gtad I

skyiing på luftmå1, og utførte tus€n-
vis av tanlastiske iorsøk. ,

En pussig, men meget menneskelig
lankegang harjeg lyst tilå nevnetil
slutt - McGivern omlaler det selv i
sin bok. Folk i 1930 hadde små pro"
blemer med å tro på gamle myter
om revolvermenn, En av disse myte-
ne omhandler Harvey Logan, elt av
medlemmene j Butch Cassidys
(Wild Bunch,. De ble fortalt at han
kunne holde en myni isin utslrakte
hånd, slippe mynten, trekke revolv*
ren og avfyre 4 skudd før mynten
traff bakken- Hvis man regner lilt på
gravitasjonskratt og legemers fall-
hastighet, finner man fort ut at det"
te er umulig å utJøre med en singel
action revolver - eller mod en hvi!
ken som helst pistol ior den saks
skyld. Tiden fra mynten forlater
hånden til den treffer marken vil lig-
ge påca. % sekund foren person av
gjennomsnitlig høyde. Tenk litl på
dei.
lVange trodde likevel fullt og lasl på
denne ville historien, De samme
personer skrev rasende brev til avi-
sene hvor de betegnet l,4cciverns
2/5 serie som "løgn, bløft og umu.
lig". Det er tydeligvis leltere å svel
ge vage skrytehistorier enn kalde
tall.

Ganske sikkert var A4cGiveh et
nåturlalent, men han hadde inn.
satsvilje, tålmodighet og tenkeevn€
ved siden av. Likevel tok det ham
ca. 30 år med lrening før han opp.
nådde de resullalene jeg hår nevnt
her, På grunn av tiden, om ikke an-
net, finnerjeg dei usannsynlig at vi
noengang lår se slike prestasjoner
med revolver igjen.
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