Interview med Nick Holt fra Holt’s Auctioneers
Det er lugten, der er mit
første indtryk af et gevær

Nick Holt sælger hvert år omkring 10.000 geværer lige fra gamle
pistoler til moderne over/undere og han er en af de tre store spillere
på auktionsmarkedet i England.
”Jeg er ikke skør, men lugten betyder noget. Er den lige blevet
gjort ren? Eller lugter den lidt for meget af for mange år i
våbenskabet?” siger Nick Holt til positivskydning.dk
Men ellers er det konttrol af alle de tekniske dele af et gevær, som
afgør den fremtidige vurdering på geværet. Er der slør i
hovedbolten og ikke mindst en meget nøje opmåling af løbenes
indre mål. Det er afgørende om stålet kan holde til den proof-test,

som alle våben i England skal igennem og mange af de ældre
falder på den del, men kan godt sælges blot til en billigere pris.
”Herkomsten – altså hvor kommer den fra, hvem har ejet den og så
videre har meget stor betydning i dag. Det er ikke blot en fordel for
os som skal vurdere den, men mange købere i dag vil virkelig
gerne have historien om deres gevær med i handelen”, siger Nick
Holt.
Udover at geværet selvfølgelig skal være i god stand er der altså
andre elementer, som spiller ind. Lige nu er kortløbede
haglgeværer ikke den store mode og det har stor indflydelse på
prisen. Holt nævner, at et gevær, som måske ville være 50.000 kr
værd kan blive reduceret til 30.000 kr hvis løbet er under de 71-76
centimeter som er på mode lige nu. Men minder dog om, at i
50’erne var de korte løb på mode. Så det ændrer sig hele tiden.
En anden mode-trend, som var fremme for et par år siden var
hanegeværer. Alle ville have sådan et og prisen steg på selv ret
tvilsomme eksemplarer, men det er faldet på plads nu så priserne er
nede igen.
Man skal med andre ord kigge sig godt for når man kigger på
geværstativerne.
Men endnu virgtige er det ifølge Nick Holt, at man har gjort sig
helt klart hvad det er man går efter inden auktionen. Katalogerne
ligger på nettet eller man kan bestille dem rent fysisk.
Alle de tre auktionshuse har naturligvis gennemsyn før
auktionerne. Så hvis man bruger dagen før selv auktionen til at
tjekke de ting ud man har kig og evt. rådføre sig med
auktionshusets eksperter, som altid er til stede, kan man være parat
til at løfte hånden i auktionslokalet....

Nick Holt fra Holt’s Auctioneers er selv passionet
jæger – og som man kan se ikke nødvendigvis til
”gamle” våben

Nick Holt’s bud på hvad der snart bliver mode
Nick Holt har vovet pelsen og giver positivskydning.dk’s læsere et
bud på hvad der bliver moderne og hvor efterspørgslen kommer i
fremtiden.
Live Pigeon-geværer: et ret specielt engelske begreb. Det er ældre
geværer, som er langløbebde og tunge og kan tage kraftigere
patroner end de fleste klassiske englændere. Mange af disse
geværer er i rigtig god kvalitet og fra gode – måske ikke altid
kendte – producenter
Geværer med usædvanlig fortid: En interessant historie betyder
højere værdi. Nick Holt nævner et eksempel på skæfte og lås (altså
ikke noget løb) fra Purdey, som blev sat til 10.000 kr. Men så
opdagede man lige, at det faktisk havde tilhørt Zsar Nicolas 2 i
Rusland. Solgt for 280.000 kr! Men det behøver næppe være så
usædvanlig en historie.
Kortløbede geværer: Nick Holt er sikker på, at de kommer på
mode igen. Gode mærker og god kvalitet bliver et hit om føje tid.

