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I Europa er der ikke nogen, den kommer pA hojde
med englanderne, nflr det dnejer sig om v&benauktioner. Vi var med
pA fonste nmkke til Holt's Auctioneers' seneste auktion
med oven 1.800 numne i kataloget.
Af Thorkild Ellerbek Foto Thorkild Ellerbek og Holt's

JAGT,VILDT&VABEN

65

Engelsk vihenauktion

t
II ffi
ffi ffi

f**#tl

{i

444
*J

ha

&'I

FI

r$
L

i "'s
r,

t

{i-.-

i---

I

li

i
i

rl

k#rt

.t

r
erF

G

I

J

il

I'

lr
!ri

I

J

I

I

I

I:

da

#r

I

d

txri

I

*

Balsalen i Princess Louise House er uirkelig som paradisets haue for odbennorder og
selufolgelig ogsd. for mange af de professionelle opkobere. Det er en broget flok, som bruger
timer pd at kigge geuarerne efter, inden de eoentuelt byder pd auktionen. Der er stille,
og man kan fornemme en uis andegtighed, mens ga,sterne uurderer geu@rerne.

rincess Louise House
Hammersmith Road

i

p6

Lon-

don en onsdag i december:
Den statelige bygning, som
egentlig er hjemsted for The

38 Signal Regiment, er

narmest
hjemsogt af en broget skare af mand
og kvinder. Mest mand i alt fra n6lestribede habitter og tweed-jakker til
tlajl ogjeans. Felles for dem alle er, at
de har store forventninger til det. de
skal se indenfor: over 1.800 jagtv6ben
lige fra hundedyre Purdey-parbosser
til simple Baikal-halvautomater. Alle
v€rbnene er stillet op og lagt frem i den
gamle balsal i kasernen.
"Det er helt bevidst, at vi har valgt
at holde til her midt i London i denne

bygning. Vi
overv6gning

f6r 100 % sikkerhed,
og en god beliggen-

hed," fortaller Nick Holt, der ejer
auktionsfirmaet Holt's Auctioneers.
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Sikkerheden omkring viiben er meget
i Storbritannien og specielt i London. I andre auktionshuse er
samtlige vSben lSst fast, som vi kender det i danske jagtforretninger. " Det

opgraderet

er ikke serlig smart, n6r vi har s6
mange inde, som jo gerne vil have
v6bnene i h6nden, n6r de skal kigge

forh6nd, og de fleste af os har kigget
pd netudgaven p6 holtsauctioneers.
com, hvor vi alle har spottet numre af

serlig interesse.
Mange af de erfarne folk her spilder
ikke tiden med at gd rekke op og ned.

De 96r mSlrettet efter de numre, de

nens sikkerhedstjek, inden darene
bliver 6bnet til et spektakulert gun

har udset sig. Og det bliver hurtigt tydeligt, at gesterne bestar af en god
blanding af glade jagere med ambitioner om aI gue en god handel, velhavende samlere (en del tydeligvis ikke
lokale), professionelle v6beneksperter
og s6 en masse engelske og denne
gang tyske, italienske og amerikanske
forhandlere samt en enkelt dansk for-

room med de mange jagtvdben.

handler.

p6 dem. Det kan de gare

frit her, fordi
om jeg sd m6 sige - har militeret
til at passe pd os."
Man kan da heller ikke bare 96 ind
fra gaden. Alle skal vare tilmeldt pd
forh6nd, og man skal igennem kaservi

-

Katalog pA to kg
Auktionskataloget er en nadvendighed, hvis man skal overskue hele
dette udbud. Mange har f6et det p6

P6 en auktion som denne er der
selvfolgelig nogle topnumre, som alle
skal have fingrene i. Det er fx Henry

Morton Stanleys Winchester lever
action-riffel i kal. 45-75, som Stanley
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Det unikke ued Holt's auktioner er, at udbnene er frit fremme,
og man kan haoe dem i handerne og kaste dem til skulderen.
Her en af de kendte odbenhandlere og bsssemagere i Midtengland Giles Marriott, som lige faler sig frem, om det er et

geuar

for

hans butik.

Manden bag det hele, Nick Holt (til hojre), er ollesfedsuise frem for interesserede
ksbere. Her en fin Manton-dobbeltriffel, som mdske
er pd uej til en ny ejer. Holt's Auctioneers er et af de

naroarende og parat til at

starste i Storbritannien.

havde med i Afrika, da han ledte efter

Dr. Livingstone. Den er vurderet til
omkring 15.000 pund og bliver solgt
for 35.000 pund. Det er inkl. det hele
n&sten 425.000 kr. Men det er ogs€r
et stykke historie med en god fortelling og proveniens i det gamle kolonistyre.

gene. Hvis man fx ved, hvad en William Evans eller en Westley Richards

er for noget, kan man gore en god

ben. Vi kigger naje p6 begge gevererne, og konklusionen er, at der skal
en del penge til at fore dem op til rigtig

handel.

god stand. Og prisen for det lober

-

lkke lige min dag
Jeg har faktisk udset mig to numre,
som jeg synes er interessante: to
Westley Richards i kaliber 12, som
begge er vurderet til under 1.000
pund" Det er en god pris for en egte

kr.,

Westley Richards med fancy backs,

Der findes selvfolgelig kabere til

og hjemmefra syntes jeg, at de sd fine
ud. Men jeg erfarer hurtigt, at det er
klogt at kigge et gever noje efter og

Et par Holland & Holland i kaliber 20

er vurderet til omkring 150.000 pund,

men n6r 'kun' op p6 100.000 pund

altsd omregnet knap 1,3 million
inklusive salrer.

brugte v6ben i den helt dyre ende af
prisskalaen. Men retfardigvis skal det
siges, at langt de fleste v6ben Jfuger

til

mere overkommelige prisgr.

Pd

auktionen er der en del mere tilgengelige engelske marker, som ganske
vist ikke er s6 kendte, men til gengeld

ofte har rigtig meget verdi for pen-

JAGLVltOravAertrt

ikke bare byde via nettet: Begge ge-

verer har potentiale, som det vist
lettere forbeholdent hedder i forhandlerkredse ...
Heldigvis er jeg sammen med bsssemager Per Langvad fra Viborg, som
om nogen er ekspert i engelske v6-

betydeligt ud over mit budget.
56 jeg m5 se dem begge 96 i auktionslokalet til USA til rimelige priser,

men til professionelle forhandlere,
som vil sette dem i stand og fii en
rigtig god dollar-pris for dem.

Min dag er dog ikke helt odelagt:
Nede bagved i de lange rrekker af geverer p6 'sealed bid', hvor man giver
et lukket bud, finder jeg en Westley,
som har en bedre kvalitet end de to
andre, men med sleeved lob, alts6
ikke 100 o/o original. Det gever kan jeg
s6 byde skriftligt p6 med god samvittighed. Nogle uger senere ser jeg
dog, at mit bud har veret lige lovligt
dansker-nerigt til, at geveret skulle
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Her er der gang i den traditianelle auktion i officersmessens lounge.
Auktionarius har mange ting at holde styr pd, og der er tjek pd hele
forlobet
Der selges bdde til folk i lokalet, kunder, som har sendt skriftlige bud,
kunder pd telefonerne og endelig onlinebud. Det er myndigt, men ogsd
med en meget typisk tor, engelsk humor.

Slidte vintagegevarer

set og derefter det samme for at f5

Der er virkelig stor spredning pa gevererne p6 s6dan en auktion. Nogle
er mildt sagt ikke verd at byde p6 for
almindelige mennesker. Det er m6ske
et set parbosser med et rigtig godt
navn. Ved nermere eftersyn er det
dog tydeligt, at de har set megen brug

dem sat i stand. Det er jo stadig billigt,
n6r et nyt set koster over en million

gevererne, hvor adskillige slet ikke
bliver solgt, og flere af de kendte
merker som Browning og Krieghoff

kr.

ikke opn6r vurderingspriserne.

Der er selvfolgelig ikke kun engelske v6ben pd auktionen: Der er ogs6
mere banale italienske geverer i fin

Der er flere tyske og ostrigske geva-

og skudt rigtig mange skud. De er
selvfalgelig alle godkendt til jagt af

W

The Proof House, men det er ikke altid
garanti for, at de holder lige s6 mange
6r, som de allerede har p6 bagen.
Der er b6de Purdeys, Holland & Hollands og andre store navne p6 auktionen, som har tydelige udvendige
rustmerker, lidt slor og skaftel der
berer prag af at have ligget i bagage-

rummet pd Range Roveren. Men det
er navnet, mange 96r efter, og mange
er 6benbart parate til at betale m6ske

50.000-60.000 kr. for et godt brugt

JAGI vltore. vAseNl

stand, og et

set kaliber 20 over/under

med det p6stemplede navn 'Jenson'
er serligt interessante. Det er meget
fine v6ben og et eksempel p6, at tyrkiske v6ben i den bedre ende finder vej
til de fine auktionshuse og forhandlere. Jenson er nemlig tyrkisk produceret, men i en meget fin kvalitet og
finish. Vurderingen er omkring 3.000
pund, men de bliver ikke solgt.
En Beretta SO5 - som jo er Berettas topklasse - 96r for 4.000 pund,
hvilket er billigt, nar en ny i dag koster
over 200.000 danske kr. Ellers er det
ikke den bedste dag for over-/under-

Kontinentale sjaldenheder
rer i topklassen, som tiltrekker sig
opmerksomhed. Det er mest rifler og
kombinationsv6ben af forskellig slags,

der har interesse, fx en drilling med
fantastiske graveringer fra ostrigske
Wilfried Glanzing. Vurderingen ligger
p5 ca. 30.000 pund, og det bliver den
ogs6 solgt for.
En meget fin Heym-dobbeltriffel til
7.000 pund kan ikke selges, mens en
kal, .500 Nitro Express fra Ziegenhahn
und Sohn med ejektor bliver solgt for
7.500 pund.
En af de mere spektakulare numre

er et firelobet gever, en vierling, fra >

Engelsk vdrhenauktion

Henry Morton StanLey - ham med Dr. Liuingstone haode denne Winchester kat. .45-75 med i Afrika og
brugte den flittigt. Det uar en af houedattraktlonerne
for samlerne. Den uar f orsigtigt Durderet til 15.OOO
pund, men opndede en pris pd 35.000 pund.

Karl Grund i Ferlach. Det er en ret
heftig sag pd over fem kg med to kaliber 20-piber over/under og to kaliber
9.3x14 pd siderne. Den er vurderet til
16.000 pund, men der er ikke nogen

blandt koberne, som lige st6r

og

mangler sddan en vierling.

Det uar ikke kun de engelske naDne, som tiltrak sig opmarksomhed.
Denne uierLing fra Kar[ Grund I Fertach kunne dog ikke selges.
Den Dar Durderet tit 16.000 pund. Der er to riffetLab i kat. 9.5x74
med en ouer/under kal. 20 imidten. Ganske usaduanlLg - og usaduanLig tung.

som kan kobes billigt herhjemme. Og
ingen af riflerne pd auktionen har en

stor Afrika-historie at fortrelle, selv
om Rigby var et stort navn i storvildtstiden i Ostafrika.
De europeiske rifler tiltraekker sig
lidt mere opmerksomhed, og der er
ingen tvivl om, at gode gamle navne

Rifler med patina

som Mannlicher Schoenauer

Rigby-riflerne fra engelske John Rigby
& Co er meget oppe i tiden og tiltrek-

Sauer er bedre kob i dag. To virkelig
smukke Mannlichere 95r over vurde-

ker sig stor opmerksomhed efter relanceringen for nogle 6r srden. Og der
er folk, som virkelig samler p6 gamle

Rigby-rifler

*

serligt hvis de har en

historie.

Der er fem Rigbys p6 auktionen.
Flere bliver ikke solgt, og de solgte
klarer kun lige vurderingsprisen. Men
eldre Bigby-rifler ikke
meget mere verd end gode eller halvgode udgaver af gamle Mauser-rifler,

aerligt talt er de

70

og

ringen.

Fortettet stemning
Selve auktionen afvikles af professionelle folk, som virkelig kan overskue
en sal fuld af hdbefulde kobere. Samtidig skal de have a)e for en skarm,
hvor der bydes online. Sd ndr det virkelig 96r los, ruller det derudaf med
fuld fart.

Stemningen

i

det forholdsvis

lille

auktionslokale er fort@ttet, ndr vi nermer os de attraktive numre. Alle ved
jo, at visse numre trekker kobere til
som fluer til en hestepere.
Ndr det nele +or oses, og prisen ryger langt over vurderingen, er der et
begejstret, men hofligt bifald til koberen. Det kan vere den midaldrende
kvinde, som sidder foran mig og taler
russisk i mobiltelefonen og byder med
stor autoritet, men det kan ogsd vere
den mere flamboyante tyske opkober,

som tydeligvis kender alle i rummet
og heller ikke holder sig tilbage. Eller
den meget typiske amerikanske kober, som har allieret sig med en af de
bedste engelske eksperter og ogs6 f6r
noget med i pakken, der skal sendes til
den anden side af Atlanterhavet.
Og sd er der de andre: engelske v5-

benforhandlere og bossemagere, en
enkelt dansker og sd en lille hdndfuld >

JAGIVILDT&VABEN
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En enkelt donsker med erfarent blik f or gamle engelske geuarer,
som er professionelt fil sfede ued flere auktioner om dret: bassemager per Languad
fra Viborg. Han opkaber bdde til sig selu og til kunder, som har kigget et geuer
ud i kataloget pd forhdnd.

helt private folk, som byder p6 lige
det, de gerne vil have - og i enkelte
tilfelde ogs6 fdr det. Derefter er der

56 vi skal hele tiden finde gode ting
til vore auktioner."

afregning ved kasse et inden udgang-

firmaet pd farten over hele England,

en.

Skotland og Wales pd udvalgte steder,
hvor folk kan komme med deres v6ben
og f6 dem vurderet. De henter ogs6 v6ben andre steder i Europa via agenter.
Men Nick Holt erkender, at de helt

Udsving i branchen
I Danmark har vi ikke den store tradi-

tion for v6benauktioner. Bruun

Ras-

Derfor er han og vdbeneksperterne

i

mussen har auktioner, og det samme
gelder netauktionen Lauritz.com.

rigtige perler ofte kommer fra dsdsboer og andre, som fx selger ud af
familiesamlingen eller simpelt hen

Nick Holt mener ikke, at formen vil
sprede sig til lande, hvor man ikke
har den store tradition for det: "Det
er efterh6nden svart at trekke folk

st6r og mangler penge.
Jeg har fulgt de engelske auktioner
igennem en 6rrekke, og der er store
udsving, som naturligvis er styret af

til auktionerne, hvis ikke vi kan finde
de helt rigtige v6ben. Her i London
gider ingen rakke hdnden i vejret,

den generelle okonomiske situation:
ddrlige tider er der en del fine ting p6

hvis prisen ikke er over 1.000 pund.

kobere.
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I

auktionerne, men

til gengald ferre

Endelig

er der modetendenser,

som spiller ind. Hvis et godt sideldsgever med et godt navn var noget
vard for to 6r siden, kan det samme
gevar vere faldet meget i dag, hvis
moden er skiftet, sii skaftet, kaliberet
eller navnet ikke er s6 trendy lige nu.
Til gengeld er der ingen tvivl om, at
de bedste ksbfor tiden, n6r det drejer

sig om engelske v6ben med et godt
navn, er Anson & Deeley-gevarer altsd boksldsgevarer. Mange af disse
er h6ndbyggede og med rigtig gode
aner.

Mange af dem er i god stand, og
priserne er brokdele af, hvad et tilsvarende gever vil koste i dag. Mange er
ogs6 billigere end selv nye mellemklasse overJunder-geverer fra kontinentale

producenter.
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