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Det lykkedes ejeren
af gevaret at finde en
o ri g i n a I Westl ey Ri c h a rd s
kuffert. Den er helt sikkert
af samme alder som
gevaret og er lavet i
egetra med laderbekladning. Men den
vejer nasten dobbelt
sd meget som gevaret.

Brugt Westley Richards Boxlock

I20 hr gammel

ogshdig phla.gt
IAGT, Vildt E Vfrben tester en 120 frr gammel side-by-side
med alle de klassiske engelske dyder. Den dag i dag er den helt
pd toppen og i brug som geaer til jagt i Danmark,
Af Thorkild Ellerbak

891 var sandsynligvis et rigtig
godt

ir for godsjeren og mine-

ejeren W.H.A. Wharton i Nordvestengland. Ihvertfald mente
han, at tiden var inde til at bestille et
nyt sret parbosser, inden efterirets
fasanjagter i den kommende s&son.
Han valgte som mange andre
velhavere pi den tid - at gi til Westl"y Richards & Co's afdeling i 170

i London for at fir
og vrlge gravering m.m.
Resultatet blev et sret af Westley
Richards' populrere " bokslisgevtrrer

New Bond Street

taget

mil

med scroll-gravering i den karakteristiske elegante udfgrelse. Han valgte

enkeltaftrrekker samt klassiske

tommer Damascus-lob

32

30

til sine nye

gevrrer, der fik numrene 74948 og
14949.

Nu kunne han si bare vente, til
bossemagerne, lisemagerne, skrefte-

mageren og graYaren i Birmingham
havde gjort de to gevrerer frrdige.

Den 20. juli 1892 rejste Wharton til
Birmingham og hentede sine nye
viben og lagde knap 200 guineas (ca.
2.000 danske kroner) pn bordet. Men
si var der ogsi en kuffert i egetrre
bekhdt med hder med i kobet.

mer lob i 1946. Og si er der ikke si
meget dokumentarbar historie, ud
over at nummer 14948 er endt i Danmark og den dug i dag bliver brugt pi'
jugt, nojagtis som den si ud i 1892.
For liebhavere er sidan et vibens
historie vresentlig, og er det i den

rigtig gode ende af den

engelske

skala, kan den nye ejer fe bevis

pi

vrere efterset, og si' blev de som

oprindelsen og rgtheden ved hj-lp
af certifikater og kopier fra gevrerlisterne helt tilbage til starten af produktionen.
Nir Wharton i de efterfolgende ir
skod fasaner med sine parbosser, har
han vreret en tilfreds mand. Det ved

mange andre parb@sser spredt. Nummer to (14949) fik ogsi nye 28 tom-

Westley Richarsd har

Siden har gevrererne haft andre
ejere. De blev ihvertfald solgt i 1946
fra Birmingham-afdelingen efter at

vi fra de

mange positive udsagn,

fiet i de 200 ilr,
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Dette er en l6s fra
firmaet som opfandt
boksldsen og revolutionerede produktionen af
j a gtg eve re r. G raveringerne er typisk engelsk
scrollmgnster, og bagkanten pd ldsen er
ka ra kte ri sti sk fo r We stley Richards med den
bolgede kant.
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Enhver ejer af en agte Westley
Richards kan fd skriftligt bevis
pd gevarets agthed. Det samme
galder i ovrigt de fleste af de
g a mle en g elske vd be n m a rke r.

de har produceret jagtgevrerer. Lige

fra engelske konger, Shahen af Persien, indiske fyrster og prinser til
mere almindelige glade godsejere

Toplukkensglen er
kortere og mere buttet
end de fleste, og samtidig kan man ane, at lukkenoglen ikke blot lukker
op i en simpel vinke[
men ogse har en slidingudveksling und er nsglen.
Lsbet afsluttes med en
sdkaldt dolls headekstension, der gdr ned
i ldsen og sikrer endnu
mere stabilitet.

var faste kunder.

HUNDREDvIS AF TIMBR
Hvad er det si man filr, nilr man investerer i sidan en gammel enghnder?

For nogle vil historien sikkert vtrre
ligegyldig, men for de fleste ejere i
dug betyder det noget, og si er der
en helt speciel fornemmelse ved at
skyde med et gevrer, hvor man ved, at

der er lagt hundreder af timer i
hindarbejdet fra udfiling af lisen,
vridning af damascuslobene (en speciel teknik, hvor stilet varmes op og
vrides, hvilket kan ses i et smukt
brunligt m@nster pi. lobene), grave-

ringen og skrftearbejdet og ikke
mindst tilpasning i alle led i produtktionen.
Selv om dette gevrer lige nu kan
fejre 120-irs-fodsesldag, er der ikke
si meget som en milimeter sl@r, og
nir man lukker gevrcret, er det bare
et uendeligt rent "klik".
Det er denne fornemmelse, der
adskiller det regte hindlavede fra selv

de bedste CNC-producerede jagtgevrerer i dag, og er man teknisk interesseret, er Westley Richards i forhold

til en del af de andre store

engelske

best guns ekstra sprndende. Det var
bossemagerne

jo i dette firma, at

Anson og Deeley opfandt bokslisen,
og der er endvidere en anderledes,
meget stabil ejektorkonstruktion.
Ogsi selve lukken oglen er anderledes med en meget let og blgd aktion.
Og alt sammen noget, firmaet har
patenter pe.
Dette gevrer tl,ar enkeltaftrrekker,
hvilket ikke var si almindeligt for 100

ilr siden. Det Yar London-firmaet
Boss & Co, som opfandt enkeltaf,
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G

rave ri n g e rn e fo fts

atte r

hele veien rundt, og
bundpladen pd ldsen er
msrk ligesom aftrakkerbojlen. Her ses enkeltaftrekkeren og lsbsvalgeren, som ligger ved siden
af aftrekkeren.

trrekkeren, men Westley Richards
arbejdede videre og udviklede deres
egen version. Det er en rent mekanisk funktion, som er uafhrengig af
rekyl-effekten. At den er stabil og

sikker, vidner det faktum om, at
mange white hunters brugte Westley
Richards' dobbeltrifl er med enkeltaftrrek. De havde bestemt ikke brug for,
at aftrnkkeren svigtede, hvis en love
eller en elefant gik til angreb
Udsmykningen pi boksli"sen er
klassisk scroll-gravering med den
bolgede bagkant, som er karakteristisk for Westley Richards. Den er
afrundet uden at vrre round-action,
og tilpasningen mellem trreet i skrftet og lisen er perfekt. Overgangen

fra trc-til-metal er kun mrrkbar i
materialet.
Skreftet er ikke Grade I-trre, men
alligevel smukt i i:rringerne og med
en fornem overfladebehandling.
Miske var den gode Wharton allige-

vel lidt tilbageholdende,

nir skrfte-

trreet skulle vrelges og valgte si Grade
II. Det er klassisk engelsk skrefte,

slankt og miler

i denne udgave

(til-

passet den nuvrerende ejer) 37 centi-

meter fra aftrrckker til kolbebagkant.

DannASCUSLOB
Lgbene er 30 tommer (76 cm) lange
i Damascus-stil. Mange kender sikker
denne sti:ltype fra gamle tyske og

begiske gevrrer, hvor det var helt
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Skudbilledet pil
25 meters afstand
hojre (forreste) lsb, som altsd har en
meget dben boring - improved
cylindec hvilket er tydeligt her Det
venstre lsb har l/4 boring. Patronen er
Gamebore Vintage, kaliber 12, 65 mm
med 28 gram hagl. Paphylster plade-

Til

lukning og paphaglskdl samt fiberprop.
Altsd stort set z.00 procent nedbrydelig.

udseende, og for ikke kyndige kan
det faktisk se ud, som om de trrnger
til en brunering (altsi hvis man gir
efter det moderne sorte look). Men
lobene er velpassede og har en rigtig

god godstykkelse,

si det er ikke et

der har vrret pi engelsk klapjugt tre gange om ugen.
Men det ER et gammelt viben og
med gamle piber. Det originale kammer er bibeholdt, si patronudvalget
ikke er si stort, men de fleste producenter af bismuth- eller lignende
skovpatroner fremstiller patroneq
der kan bruges her (op tll 67,5 mm).
Dette gevrer er lidt atypisk for sin
tid og for det, gevreret er bygget til gevrer,

nemlig fasanjagt. Boringerne er
meget ibne. Forreste lab har en
boring, der i dag vil svare til forbedret cylinder, mens det bageste lgb
svarer til 1/4. Normalt ville man dengang vrelge noget trettere boringer -

miske svarende til 3/4 og

L/\

med

lange lob til de hoje fasaner.

er 28 gram hagl i de korte hylstre til-

efter brug. Se en del mere krerlig

strrekkeligt.

omsorg er nodvendig.

Ejer man si'dan en reldre enghnder, skal der tages hensyn. Den er
ikke helt velegnet til en uglentlig tur
pi lerduebanen - trods alt. Og nir
man bruger stilhagl, er det vigtigt at
rense lobene si hurtigt som muligt

FrNoEs MAril(EnnN?
Nir man nu kender historien om
denne nummer 14948, melder
sp@rgsmi'let sig: Flvor er 14949 egent-

lig henne i

verden? Ja, den kan

jo

Bundstykket under lsbene pe et engelsk gever er nermest et historisk opslagsvark. Naturligvis kaliberangivelse og kammerlengde, men derudover stempler fra
The Proof House, som godkender vdben. I dette tilfalde er der marker fra bdde
London og Birmingham, hvilket indikerer at geveret farst er godkendt i London og
senere gentestet i Birmingham.

PBnTEI(T BALANCE
Det er et let gevrer (godt tre kg) uden
at vrere en regulrr letvregter. I for-

hold til de lange lgb virker det let i
hindteringen, og det betyder, at man
skal vrenne sig til at svinge igennem.
Men den manglende vregt forude tilgodeses pe dette gevrr af det lange
lob, si man har en god fornemmelse
for at svinge igennem med gevreret.
Og som altid hos engelske best guns
er der en perfekt balance.
Gevreret er testet bide pi lerduer
og pa praktisk jagt. Hvis man er vant
til lidt kortere og miske samtidig lidt
tungere gevrerer, bliver man overrasket over, hvor behageligt det er at
bruge. Og ved praktiskjagt pi fugle,

34

Det er en dodssynd at proppe tungtladede og hojtrykte moderne patroner i sddan
et gammelt gevar. Der fds sarlige stdlpatroner med lavt gastryk, som uden
problemer kan bruges, ligesom alle skovpatroner ogsd kan bruges. Men udvalget
er begranset i forhold til moderne gevarer
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vrere rustet op i en engelsk lade, men

der er en mulighed for at efterlyse
makkeren hos "matchedpairs.com",
som er en engelsk "datingside" pi
nettet, hvor ejere af det ene gevrer af
et sret parbOsser efterlyser makkeren.

Det lykkes

jrvnligt at fi et gammelt

sret parret igen efter
adskillelse.

miske 100 irs

Typisk sker der det, at ejeren af
det efterlyste vi'ben reagerer, og si er

detjo sp@rgsmilet, hvem der er mest
indstillet pn at fil parret komplet.
Lres: hvem har pengene. Miske er
det smartest af hensyn til familie @konomien at lade sin egen ga til makkerens ejer. Men miske kommer den
bare frem til en pris, der kan betales.
Miske ...

Og det med prisen. En

Westley

Richards, som er 120 ilr gammel, stir
ikke pi hylden hos mange vibenfor-

Westley Richards & Co
Boxlock, bru$
Pris: kan ikke angives (se telisten)
Testgevaret er i privat eie

(Ihrakterskala: 0-5 pletskud)
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retninger i Danmark, men en rette-

snor kan vrere prisniveauet pn de
engelske vibenauktioner, som er
omkring 40.000 kr. og opefter
afhrengig af alder, stand og meget

i disse ir er Westley
Richards blevet lidt af et modegevrer
i England og USA.
En ny Westley Richards koster
omkring 400.000 kr. for gevreret plus
r
35.000 kr. for kufferten.
mere. Og netop

Value for money
Med sine kun tre kg er det et

let gevnq

men det opvejes af det lange lob, som
giver en rigtig fin balance. Netop balancen
er adelsmrerket for hflndbyggede engelske
gevrerer, og ikke mange moderne gevrerer
er i stand til atleve op til niveauet.

Uanset om prisen er 40.000 eller 80.000
la. for en brugt Westley Richards, fir
liebhaveren noget for pengene. Det er
historien og kvaliteten i gevreret. 0g si
er det en god ide atkgbe brugt, nir
man trenker pi nyprisen i dag ...

Konklusion
Der er ikke mange Westley Richards

Konstruktion
Westley Richards-gevaret er hflndlavet

Ingen tvivl offi, at 400-500 timers hflndar-

fra ende til andetr, og samtidig er navnet synonymt med patenter og forbedringer, som i dag L20 ilr efter er standard i bolslis-gevarer. Sfl det er en

beide sretter prreg pfl den endelige finish.

konstruktionsmressi g topscorer.
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Der er ik'ke noget at sntte fingeren ph, og
den kendsgernin g, Lt graveringeq netskfrringer og sammenfojninger stort set holder sig intakte og i orden efter 120 fu,taler
for sig selv. Der er naturligt slid hist og her
pil graveringer og nehkreringer.

i

Danmark, men taget man denne som
ekempel pfl en brugt engelsk "best
gun", er den opnielig og samtidig i virkelig god stand. Men det er liebhaveri,
og mange

pi

vil overhovedet aldrig tanke

sfldan et gevrer.

