


NyE ENGLIENDERE

Boxall & Edmistons or.undmodel: en over/under medAnson & Deetev-lds o,s tidgoi;i;;. iri er den koimet tige udaf maskinen "in th; wh*ga ,g ;;"ikrr firmaets erfarnehiindvarkere i ganj-mia r*'riuiii;^en pd den ktassiskebsssemageibenk. ' --""'

For nogle dr siden fik nogle englandere et par gode iQeer._To aenner oille
konstruere en helt ny Anson €t Deeley-bokslfrs,

og en anden oille fremstille et helt nyt sideldsgeoar. Lry industri,
hoor konseraatio tenkning og traditioner stdr starkt helt frem

i aor tid, aille de alle bruge ny telcnik hele oeien igennem,

men samtidig opretholde respekt for den klassiske engelske bossemager-.

tradition. Naonene "Boxall €t Edmiston" og "Longthorne Gunmakers"
er nu en realitet - og en succes.

eter Boxall og James
Edmiston sfir bug Boxall &
Edmiston, mens James
Longthorne Stewart er
manden bug Longthorne

Gumakers. Begge nye mrerker base-

ret pi CNC-teknologi og hindvrrk.
Falles for de to nye navne er des-

uden, at de nu pi kort tid er blevet
anerkendte marker pe lige fod med
de gamle kendte: Holland & Hol-
land, Boss, Purdey og WestleY

Richards. Engelske helt ind i meka-

nikkens inderste dele.
Peter Boxall kommer med en bag-

grund fra den tekniske industri og en
del ir som chef hos bl.a. Holland &
Holland, mens James Edmiston er
ingenior og i mange ilr har haft en
virksomhed, som bl.a. arbejder med
stilproduktion pi hoit plan. Deres

frlles interesse for jagtgevrerer og
ikke mindst jagt drev dem sammen,

Af Thorkild Ellerbek

og de gtk i gang med at udtanke en
"ny" Anson & Deeley den forste
udgave af bokslisen, som ttlfgrer det
gamle patent fra slutningen af
1880'erne noget nyt.

Forst og fremmest er det CNC-

teknoloS€o, hvor comPuteren styrer
hele produktionen, der har giort, at
den "nyr" bokslis kan fremstilles i
endnu farre dele end den oprinde-
lige. Hver enkelt del kommer bogsta-

veligt talt ud af maskinen skiret i et
stykke stil, og derfor er der ingen
sammenfojninger ud over de ngd-
vendige. Opbygningen er dog meget
lig den gamle, men nu mindre tids-

krrevende og med den moderne tek-
niks enestiende prrecision, som i dag
kan hamle op med de hindfilede
lise. Det betyder imidlertid ikke, at
der ikke lrengere er menneskehrcn-
der involveret. Frrdiggorelsen og til-
pasningen med smergellarred og

stirluld er fortsat hiindarbejde.
Noget, der adskiller de nye viben,

er dog, at de for det meste bliver Pro-
duceret med sideplader. Ikke for at
de skal efterligne sidelisen, men pri-
mrert fordi det giver flere muligheder
for udsmykning og efter deres

mening styrker den traditionelle
bokslis.

Boxa,.LL & EnMrsroN
Den samme produktionsteknik gir
igen pi alle de andre stilelementer i
gevrcrerne fra Boxall & Edmiston, oB

nir det kommer til skreftearbejdet,

gir hindvrerkerne for alvor i gang.

Skreftet grovskrres godt nok ved

hjalp af maskiner, men nir trr' og
metal skal passes sammeri, oB nir der
skal skreres og files for at rette Pi
balancen, skal der fil og sandpapir til.

I grundmodellerne bruges ogsi
moderne teknik, nir det drejer sig
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To glade mend med deres helt.egne geverer Peter Boxalltil venstre og James Edmiston til hojre har succes
med deres 100 procent engelsk-producerede gevarer pd et meget konieruatiw marked.

ringer i en meget hgj kvalitet, og
netskaringerne pi travrerket kores
ogsi igennem med laser. I samar-
bejde med "trgte" gravorer er laser-
teknikken udviklet til en meget hoj
standard, si man skal kigge grundigt
efter for at se, at det ikke er hindar-
bejde. I owigt har laserteknikken
Oget mulighederne for, at man kan
fe graveret stort set lige det motiv,
man onsker.

Men det erjo ikke et rigtig engelsk
gevar, hvis der ikke er mulighed for
at fil det lige nojagtigr, som man vil.
Altsi at fa en "bespoke gun" med lgb,
balance, gravering og skafte efter
eget valg. Men selvfolgelig si ogsi
med et dybere greb i lommen, nir
regningen skal betales.

Boxall & Edmiston producerer i

dug bide side-by-sides og over-/
under-gevarer. Deres side-by-sides er
bide bokslisgevrerer med og uden
sideplader samt et agte sidelisgevrcr.
Sidstnarmte koster 29.000 engelske
pund, mens den billigste bokslis
koster lige under 18.000 pund. Der
er under det halve af, hvad de kendte
marker koster.

Over-/under-gevarer fis i flere
udgaver bygget pi enten en traditio-
nel model eller en agte round
action. Den traditionelle koster fra
16.800 pund, mens round action-
udgaven fis fra 15.800 pund. Der er
vrerd at bemrrke, at de regte round
action-modeller ikke er dyrere, og de
mi ikke sammenlignes med de mere
almindelige og moderne round
body-gevarer. Der er kun ganske fi,
som producerer regte round action i

dug pi basis afJohn Dicksons patent.
I den rgte udgave er det hele inte-
greret i lis og skrfte.

AIle modeller fis i bide kaliber 12
og 20, og kunden vrelger selvfolgelig
selv lobslangde og skrefterype.

LoNcTHoRNE
GUNMAT(ERs
James Stewart Longthornes historie
forud for skabelsen af Longhtorne
Gunmarkers er ogsi noget med tek-
nik pi meget hojtplan. Hans stilvirk-
somhed arbejder med hojteknologi-
ske produktioneL og da han ogs6. har
en strrk interesse for engelske viben
og deres historie, samt naturligvis er
iwig j-g.r, kunne han ikke modsti
fristelsen - eller udfordringen - til at
skabe et nyt engelsk-produceret side-
lisgevrr.
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Igen er det moderne CNC-tekno-
logt, som danner grundlaget for, at

det har kunnet lade sig gore, oB igen
er det ogsi en vresentlig grund, som

hos Boxall & Edmiston, at teknolo-
gren og maskinerne til den slags Pro-
duktion allerede var til ridighed.

Longthornes nye sidelis skulle
vare mindre i dimensionerne end de

"gamle", men ikke svagere eller rin-
gere.

Det er lykkedes at skabe en side-

lis, som er en smule slankere og reelt
mindre. Noget af det samme, som

italienske vibenproducenter har
arbejdet pi i mange ilr med deres

dyt. over- / tnder-gevarer.
Det er ogsi interessant, at Long-

thorne 'rrelger denne vej i en tid, hvor
over-/underge'urerer sPecielt beregnet
til jagt pi hoje fasaner har en tendens

til at blive storre og mere fyldige end
tidligere. Det grlder bl.a. nogle af
Perazzis og Brownings modeller.

Noget af det mest interessante,
som James Longthorne Stewart har
bragt ind i sin produktion, er frem-
stillingen af lgbene. Der er traditio-
nelt to metoder: mono bloc og demi
bloc. Begge metoder krrever en form
for samling af de to piber bi'de i bun-
den ved lisen og langs piberne.

Hos Longthorne sker der imidler-
tid noget usredvanligt. Ind i maski-

nen kommer et stykke stil pi 25 kg.

Derefter gir den comPuter-styrede
forarbejdning i gang, og ud af den
anden ende af maskinen kommer

nrsten fardige lgb med en vegt Pe
lige under 1,3 kg. Det siger sig selv, at

denne fremstillingsmetode er enk-
lere end de hidtil kendte, og logisk
set vil denne konstruktion nrPPe
kunne fis meget strerkere.

Ogsi hos Longthorne er hoved-
parten af den tekniske fremstilling
flyttet til CNGstyrede maskiner, men
uden for "maskinfabrikken" stir et
par hindfulde hindplukkede hind-
vrerkere klar til at frrdiggore hvert
enkelt gevar. Der skal pudses lidt hist
og her, og skrefterne skal have en

hindforarbejdning, inden det hele
stir klart. Graveringerne er overladt
til laseren.

Longthorne fremstiller tre model-
ler, alle i over-,/under-udgaver med
sideli'se. Den mest populare er The
Hesketh, som i sin basisudgave er et
elegant viben uden de store dikkeda-
rer. Den ligner meget Berettas SO-

modeller (som er dyrere). Prisen for
basismodellen er 13.500 engelske

pund, som stiger til knaP 18.000

pund for luksusudgaven med flere
graveringer m.m.

Longthorne Gunmakers har succes
med deres (agte) sidelilsgevar,

The Hesketh. Et meget smukt gevar
som er fremstillet 100 Procent

i England og med den mest moderne
CNC-teknologi.

NyE ENGL^ENDERE

Boxall & Edmistons nyeste skud pd stammen er denne meget smukke og elegante

katiber 20 over/undei. Det er en agte round action, og her med laser-standard-
gravering i klassr'sk stit. Man skal tat pd for at se, at det ikke er hdndarbeide.

De klassrske linier i The Hesketh er tydelige.
Med et labssAt "skdret" ud af en stdlblok pd 25 kg ned
til t,3 kg er det innovation i gevarproduktion pe hsrt plan.
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Hvis man holdt denne Longhtorne op imod en anden
engelsk sidel1s overy'under ville man kunne se den mere
elegante og slankere profil pd den ny-designede sidelds.
Det var mdletfor James Longthorne Stewart.

NaruRLrc
UDSI(IFTNING PA VEJ
Nu vil de fleste danske jrgere nok
lige kramme kreditkortet en ekstra
gang, inden bestillingen afgives. Men
det er faltisk sidan, at de to nye
navne har ordreb ogerne fftdt ganske

The Hesketh fra Longthorne Gunmakers i basisudgaven.
Meget enkelt og meget elegant. Der er ikke kigget efter
Berettas S0-modellec men ligheden med en 505 er sld-
ende, specielt pd de sparsomt graverede sidelilse.

godt op. Pi det engelske marked er
der ved at vrre en udvikling, som gor
at mange srir med fine gamle Pur-
deys eller Holland & Hollands, som
de med blodende {erte mi lade
blive $emme, hvis de skal pi
moderne fasanklapjagt, hvor der sky-

des med haglladninger pi mellem 32
og 40 gram. Det gir ikke i en gammel
klassiker. De fleste af dem klarer lige
en 65 mm patron og 28 gram hagl
(bly eller bismuth).

Derfor er mange giet over til
udenlandske over/undere, men for
en englrender er detjo ikke altid lige
rart at skulle kobe et "europreisk"
gevar, si nir muligheden byder sig
for at fi en regte enghnder, der kan
tile mosten, er det fristende, og pri-
sen afskrrekker tilsyneladende ikke.
De to nye har ogsi fiet en del kunder
i USA.

Drew Boxall siger tilJAGI Vildt &
Viben, at firmaet i ojeblikket overve-
jer at markedsf4re deres viben andre
steder i Europa. Si miske varer det
ikke lrenge, for w kan se de nye eng-
lrendere pijagter i Danmark.

Endelig kan bide Boxall &
Edmistons og Longthornes gevarer
leveres med kamre helt op til 76 mm,
og de er naturligvis kapable til at
skyde med stilhagl. Enghnderne
skyder stadig med bly, men realiteten
er, at de med tiden ogsi skal gi over
til stilhagl, som alle vi andre. Og si
sker noget med de gamle klassikere.
De er nemlig slet, slet ikke beregnet til
stil. Men det er en anden historie. r
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Det er svaft at se, at dette ikke er en agte sidelds, men det er en bokslds
med sideplader og lasergravering. lkke for at efterligne sideldsen, men fordi
det var udgangspunktet: at skabe en ny engelsk bokslds.
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