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Nytrenkning fua 1880'erne

Den ngteRoundAction
fuaJohn Diclson & Son

JAGT Vildt & Vd,ben tester et L24 d,r gammelt baglgeuerfra
den skotske bossemagerJohn Dickson & Son. Det er en enestd,ende
opfi,ndelse: round, action. I dag efterlignes den smukke konstruktion
af mange engelske og europreiske ud,benproducenter Men det er
defrerreste, der er regte round action.
Af Thorkild Ellerbak

SOO-tallet trar "the golden
age" i engelsk vibenpro-
duktion. Isrer i slutningen
af irhundredet skete der
noget, i dag er tydelig i den

moderne vibenproduktion.
Forst og fremmest Anson og

Deeleys opfindelse af det, vi kalder
bokslisen. Altsi den kompakte lis,
som vi kender fra 90 procent af
jagtvibenene i dag (patent fra
1875).

Det skete hos'Westley Richards &
Co. i Birmingham, hvor Anson og
Deeley var ansatte. Men ph den
anden side af @en, i Edinburgh, var
det bossemageren John Dickson,
som udviklede det, han kaldte
"round action" (patent fra 1882).
Miske ikke si epokegorende som
Anson og Deeleys lis, men til gen-
grld en lisekonstruktion, som i
teknik og udseende efter manges
mening overgir de ellers hoit
besungne sidelisgevrrer fua Lon-
don-mestrene Holland & Holland,
Purdey and Sons og Boss and Co.

John Dickson startede i Edin-
burgh i t82O og blev en af de mest
anerkendte skotske bossemagere.
Virksomheden blomstrede, og med
udviklingen af round action-haglge-
vrret satte de sig for alvor spor i
engelsk/skotsk vibenproduktion.
Patentet blev godkendt i 1.882, men
ikke uden svrrdslug, for James
MacNaughton, som ligeledes holdt
til i Edinburgh, havde ogsi lavet en

52

Jobn Dickson bimself i sine
uelmagtsdage. Han startede sorn
selustandig bsssemager i L820,
og i dagfi,nder rna,n butikken
med bans nman i det centrale
Edinburgb.

round action, si de mitte i retten,
hvor Dickson vandt rettighederne
til patentet.

Ironisk nok blev John Dickson
overtaget af ejerne af James Mac-
Naughton i 1999.Firmaet hx i dag
en rckke af tidligere skotske navne
i "staldefl", og de bliver alle produ-
ceret i dag pi bestilling.

Men hvad er si en round action? I
nogle sammenhrnge kaldes det en

variation af en trigger plate action,
som i ovrigt ogsi blev produceret i
Tyskland i varierende udfgrelser.

Som navnet antyder, er hele lise-
systemet bygget op om bundstyk-
ket omkring aftrrkkerne - the trig-
ger plate. Fjedre, sikring, slagstifter
og hele den mekanik, som udgor en
lis i et hagl gevr:r, er pakket godt og
trt sammen oven ph aftr,rckkerpla-
den. Det er i ovrigt et lisesystem,
som i dag bruges i flere kontinen-
tale over/under-gev&re\ og mest
kendt er nok Perazzi.

For Dickson betod denne kon-
struktion i ovrigt forfinet en hel
del - at han kunne bygge en meget
smal lis, som blev "pakket ind" i en
rund baskyle. Det blev det, der
gjorde, at en round action distance-
rede sig fua tidens populrere og
meget moderne Anson og Deeley-
lis.

Denne Yar kraftig og firkantet i
sin grundform, og ikke et ondt ord
om denne konstruktion, for den er
nreppe overgiet af andre op til i
dag.

Sidelis-gevererne, som blandt
andet London-firmaerne leverede i
stort tal, havde ogsi noget meget
elegant over sig, men de var dyrere
at konstruere.

Dicksons konstruktion var heller
ikke billig, og det var nok primrrt
udseendet, der tog koberne med
storm der omkring irhundredeskif-
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I dag foregd,r nresten LOO Procent
af produktionen i bd,nden. Her er
ui dog nogle d,r tilbage i tiden,
buor joiner Mel ThomPson tiekkery
orn smrnrnens@tningen af lob og
ld,s er i orden.

JONN DTCTSON ROUND -ICTION

Forskrefteru?,e, sorn igen uiser den uesentlige forskel:
ingen mekanik i Dicksons til btire, rnen eiektorbmrltrene
er tydelige i Anson og Deelays til uenstre.

Atuerst en oegte Anson og Deelqt-lds, som ui kender detn i dag.
Fdrkantet I modsetnln[ til Di.cksons round action nedenunder, btnr m.an lydeligt ser
(altsdt ikke-ser), baordan konstrukti.onetu gemmer sig otten oaer afirekker-pladen.
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Sd.dan ser Dicksons round action-
ld.s ud i rd. tilstand. Som rna,n ser,
erfiedre og alt andet monteret
direkte pd, bunden af ld,sen - den
sd,kaldte trigger plate. Tiret og
kompakt, sd bele ld.senfremstd,r
elegant.

GrvnRER r TopKLAssEN
Der Yar og er ingen tvivl offi, at
round action-gevrerer }:rorer til i top-
klassen af haglviben. John Dickson
producerer stadig, og det samme
gor James MacNaughton. I nyere tid
}rar skotske David McKay Brown
startet en produktion af round
action, som ogsi ligger i den abso-
lutte topklasse.

Nir round actions er pi auktion,
er de i ovrigt altid i samme kategori
som sidelisgevrerer altsi "i den
fine ende".

Det er ikke en konstruktion, som
man barc lige skiller ad og repare-
rer. Den er rimelig kompliceret, og
der er mange smi fine detaljer inde
i lisen, som det krrver virkelig
finesse at holde styr pi. Men til gen-
gr,ld er konstruktionen utrolig
strerk, og det vidner blandt andet
testmodellen i dag om. Den er fua
den 30. oktober L890 og kan altsir i
d^g bruges med 70 mm patroner til
jagt.

Sir Alan, sorn ksbte geaoeret i 189O, gik efte,
skeftetrre i bedste kualitet. Selu i dag std,r det
baj-glanspolerede skefte blankt uden serlige brugsspor

54

Teknisk set
nogen, som vil
konstruktion.

er der altsir ikke
anfr,gte Dicksons

Interessant er ogsi, at ejektorme-
kanismen er indbygget i selve lisen.
Pi stort set alle andre gevrerer med
ejektor er denne funktion en inte-
greret konstruktion mellem lis og
forskrefte. Det vil sige, at de "ham-
merhoveder", som slir selve
udtrrekkeren tilbage, sidder i for-
skrftet. Ph en Dickson sidder de
som to bagudvendte hammerhove-
der, som slir bagud til ejektor-
strengerne i bunden af kammeret
ph lobet.

Testmodellen er en rgte John
Dickson & Son, som sagt leveret
den 30. oktober L890 til Sir Alan
Henry Seton-Steuart fra Touch
House i Stirling i Skotland. Da den
brerer nummeret 2, er det, si vidt
jeg har kunnet opklare, en supple-
rende bestilling til hans nummer 1

af samme slags. Og hans ejen-
domme var ganske betydelige, si
mon ikke dette gevr,r har startet sit
liv med en ret aktiv "tilvrrelse"
efter bide hoie fasaner og grouse
pi heden?

DarvrascEREDE LoB
Der er damascerede lgb ph 74 cm.
Perioden omkring irhundredeskif-
tet var de lange lobs tid. Man :var
lige kommet fra langlobede sort-
krudtsgev&rer, og derfor skulle de
nye ogsi vrere langlobede. Damas-
cus-konstruktionen er fantastisk
strrk og samtidig meget smuk at se

Aftrre kk e rb aj len e r fla,mm e b e rdet
msrk i kontrast til baskylens lyse
ouerfla.de. Bajlen er forlenget
langt bagud pd, undersiden af
skreftet for a,t styrke konstruktio-
nen og sarnlingen.

ph. Stalet "vikles" i den fulde
langde, inden de loddes sammen til
et sret. Det betydeg at der er brun-
lige/yse m@nstre i hele lgbets
lrengde. Det er anderledes, og for
uindviede kan det se ud, som om de
tranger til en god brunering. Men i
handelssammenhreng er Damascus-
lgb for det meste med til at gorc
vibnet dyrere.

Damascus eller ei, sh er det jo en
kendsgerning, ?t kgber man et
gevrer med over 100 fubag sig, skal
man tage hensyn til det. Det vil sige,
at man skal skyde med patroner og
hagl, som ikke slider unodigt ph
overfladerne inde i lobene.

Sir Alan - og de andre, der mirske
}rar ejet gevreret - har vreret gode
ved det. Der er ikke n&vne-vrerdigt
slid ph lobssrettet, hverken udven-
dig eller indvendig. Den runde bas-
kyle er lys, nrrmest "regte" solvag-
tig, og graveringerne stir tydeligt
selv i dag.

Det hele er naturligvis lavet i hin-
den. Dickson var ikke et sted, man
kobte prrfabrikerede elementer.
Det hele er filet og pudset op i
vrrkstedet i Edinburgh. Til sidst er
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overfladerne blevet graveret i hin-
den af dygtige gravorer. De var ikke
nodvendigvis ansat i selve huset,
men kunne v&re smi selvstandige,
som tog arbejde for byens bossema-
gere.

Graveringen her er klassisk
engelsk og med navnet indgraveret
pi hver side. Der er ogsi graverin-
ger ph aftr,rckkerb @ilen, som i ovrigt
er trukket et godt stykke bagud pi
skreftet for at styrke samlingen. Alle
smi skruer og mindre synlige dele
er ogsi dekorerede.

Der er selvfolgelig engelsk skafte
i valngd. Og der er ingen tvM offi,
at kgberen i sin tid havde bedt om
trr, i rigtig flot kvalitet. Med en hoi-
glanspoleret, oliebehandlet over-
flade stir det flot, her 124 ir efter
gevreret forlod Edinburgh.

Samlingerne mellem trr og metal
er helt i orden. Selv ph de bedste
kan der ske en smule forskydning
efter mange iq men det er ikke til-
frldet her. Det er en glrede at forc
fingeren fua det polerede trr hen-
over en ikke-mrrkbar samling til
det graverede stil pi baskylen.

CocrrNG rNDrcAToRs
Denne udgave er forsynet med de
sikaldte "cocking indicators", altsh
(signal)stifter, som viser, om
hanerne er sprendte. De findes i dag
pi nogle gevarer, men lrrorcr ellers
mest til denne periode. En af grun-
dene til, at de blev brugt, var, at folk
jo ph det tidspunkt stadig havde
hanegevrr-kulturen inde ph rygra-
den. Nir man modte en mand med
et hanegevrr, kunne man s€, om
hanerne var sprndte. Det ville man
ogsi gerne kunne se pi de moderne
gevrrer med indvendige haner.
Derfor er der to smi messingknop-

per, som stikker op, nir hanerne er
sprndte.

I praksis absolut uden betydning.
De indvendige haner sprndes jo,
nhr gevrret knrkkes efter affying,
og derefter aktiveres den automati-
ske sikring.

De fleste mennesker, som ffu et
klassisk engelsk haglgevrer i hren-
derne for fgrste gang, overraskes
over to ting: L) den forholdsvis lave
vrgt og 2) balancen i gevreret.

Med hensyn til vrgten findes der
naturligvis ogsi engelske gevarer,
som vejer godt til. Men mange lig-
ger i den vregtmressigt lette ende.
Siledes ogsi denne Dickson, som
vejer lige under tre kg. Det lrar jo
bide fordele og ulemper. Den lave
vegt er behagelig at "sltrbe rundt"
ph. Men til gengrld betyder den
lave vrgt ogsi rent frsisk, at der er
mere rekyle.

Det sidste kompenseres der helt
naturligt for, nilr man skyder med
si gamle viben. Patronladningerne
skal helst ikke over 30 gram, og
man skal heller ikke bruge alt for
hirdt ladede patroner. Si. medmin-

dre man skal skyde rigtig, rigtig
meget, er det ikke et problem.

De fleste, der beskaftiger sig med
viben, og isar rldre viben, er nok
enige om, at de engelske gevrcrer er
unikke i deres balance. Her har vi
en umiddelbar markbar fornem
balance. Vippepunktet ligger per-
fekt, og med 74 cm lange lgb er der
et sving i gevrret, som virkelig
distancerer sig fua hyldevarerrre,
uanset deres mange gode kvaliteter
i ovrigt.

Sigteskinnen er den mest almin-
delige konkave-type uden nogen
som helst tvrerfilinger.

EN FoRr\roJELsE
AT SKYDE MED
Testskydningen var en fornojelse.
Med en skrftelangde ph knap 38
cm er det godt en cm for meget til
mig, men det kunne jeg kompen-
sere for. Balancen og svinget er som
navnt noget af det mest markante
ved praktisk skydning med gamle,
klassiske gevrerer.

De fleste af disse gamle gevrerer
er enten fgdt med ret ibne borin-
ger, eller ogsi er de blevet ibnet
med tiden. Denne skyder med for-
bedret cylinder og l/q boring, hvilket
nok for mange i dag synes at vrre
alt for ibne. Men skudbilledet er
fint, og som erfarne haglskytter ved,
si er det ikke trangboring eller
mangel ph samme, som er afgo-
rende for, om man kan dodskyde en
fasan eller and. Det er evnen til at
ramme og skyde inden for forsvar-
lige afstande.

Hvis ikke den opmrerksomme
lrser har grttet det, si mi jeg jo
indromffi€, at ieg i mange ir har
haft en Dickson round action ph >

Jonn DrcrsoN RoUND -lcTroN

Damascus-lgbene er uredet eller uiklet std,l. Og ber ses tydeligt de mgnstre,
sor/t. kommerfrem og giuer en meget smuk ouerflade. Konkau sigteskinne
med Dickson-na,un og -adresse.

Ouerfladen pd, Dicksons runde ld,s er ncesten altid lys
og solufanttet. Defifis dog ogsd, colour-castede (fla,mmeberdede).
Igen er det de elegante linjer, der springer i ajnene.
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John Dickson & Son Round Action
Pris: 89.000 kr.
Testgevaret er udlhnt af
Bossem agrr Per Langv ad/plguns. dk

(Karakterskal a: 0 - j ptetskud)

Konstruktion
Da vi hx at gorc med en af de mest markante konstruktioner i
sportsviben-historien, som holder i dag, kan det kun blive top-
karakter. Ogsi fordi det er en konstruktion, som tilgodeser
et smukt og elegant udseende samtidig med styrke og funktionalitet.

Hflndtering
Det karakteristiske ved hindbyggede engelske/skotske gevrrer
er deres balance. Ingen undtagelse her. Balancen er i top, og selv
med det forholdsvis lange lgb er den ubesvre ret at gi rundt med.
Det lange lob oger svinget og gennemtrakket ved praktisk skydning.

Jonn DlcxsoN RoUND -lcTroN

jt

min onskeseddel. Skulle jeg bestille
en ny eller hente en fra hylden hos
Dickson i Edinburgh, ville jeg skufle
betale minimum 4Z5.OOO kr. I d^g
laver de ogsi round action over-/
under-gevrerer. Her starter priserne
ved 49L000 kr. En brugr side-by-
side, nasten identisk med testmo-
dellen, bare et hr aldre, koster
1L8.000 kr. hos Dickson. Og test-
modellen fra Bossemagq per Lang-
vad koster 89.000 kr. inklusive
lrederkuffert.

At stilen fua Dickson lever, kan vi
se i disse ir, hvor et stigend e antal
producenter forsoger at n&rme sig
det elegante udseende. Man kan
nrsten sige, at det er moden lige
nu.'Det hedder "round body", hvil-
ket i praksis er en almindelig
bokslis, hvor man lrrar rundet kan-
terne af og givet skrftet en rundere
form. Det ses pi en del over/under-
gevrrer og er ofte udfgrt med stort
held, og kommer der nye side-by-
sides pi markedet, er de ogsi typisk
round bodies.

Nogle ganske fl,laver rgte round
action, men si er vi vrek fra hylde-
varerne. Blandt andet har bide Ari-
etta, AYA og nogle af de engelske
producenter rgte round actions pi
programmet.

Fakta
Hvis man gerne vil vide meib"om
John Diclson og hans historie og
hele historien bag round action, ei
der en ny bog pilvei.

Det er den respekterede forfatter og
vflbenhistoriker Donald Dalla,, som
har udgivet 'John Dickson & Son -
The Round Action Gun Maker,,.

Donald Dallas har slaevet
historien om efterhflnden de fleste af
de kendte engelske/skotske navn e fra
Boss andCo. til Holland & Holland og
nu altsi ogsi John Diclson. Det er
meget grundige og tilbundsgiende
b4ger, og blandt andet er de fleste
ogsfl med spandende sogninger pi
nogle af eieme af de omtalte viben.

Find bogen hos donalddallas.com.
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Finish
Da vi er tilbage i en tid, hvor alt stort set er lavet i hinden og fra
bunden af de bedste bossemagere,joinere, grav@rer og skafte-
magere, skal finish vare i orden. Det er den ikke altid pi gamle
viben, men her er et eksempel pi, at L24 irs brug ikke hir,,slidt,,
nrevnevrrdigt pi den udvendige og indvendige finish.

Value for money
Vi er ude i r,gte liebhaveri her. Dels skal man kende John Dickson,
og dels skal man Y&re til gamle klassiske viben for attage denne
her ned fta hylden. De kan fis billigere, og de kan i srrdeleshed
fis dyrere. Ikke si mange herhjemme, men pi auktioner i England
rykker de ofte hojere op pa prisskalaen, end prisen er her.

Det kunne ogpe vrere ...
Det er svafi at finde noget tilsvarende. Umiddelbart kan man
sammenligne med klassiske sidelisgevrrer, som kan findes rundt
omkring. De vil typisk ligge enten en del under (mindre kendte
mrerker) eller over (de kendte). Men i klassen her omkring 90.000
kr. kan man sikkert godt finde en Holland & Holl and ellei en anden
kendt enghnder. Men de vil typisk se mere brugte ud end denne.
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