
BnUGT AYA SNERWOOD

Kassisk side-by-side fua Spanien

Waadelens foretrukne

IAGT, Vildt I Vfrben tester en brugt AYA model Sherutood

fra sidst i tresserne. Engang foretrukket af den danske adel, men

i dag tilgangelig for hoermand. Og det er stadig et egte og

meget prasentabelt sideldsgeoxr helt i stil med engelske klassikere.

Af Thorkild Ellerbek

perioden op i halv$erdserne
var det almindeligt med side-

by-side gevrcrer overalt i Dan-
mark. Tyske og belgiske gevre-

rer var i overtal, men si rullede
spanske AYA ind pi det danske mar-
ked med et udvalg fra billige til helt
dyre gevrerer.

Da de dyre modeller med sidelise
kom frem, var det ofte medlemmer af
den danske adel og godsejerne, som

kobte en eller miske et par af disse

gevrerer. Der var forskellige modeller
fra Sherwood til Ambassador og med
President som den dyreste. Alle med
aftagelige sidelise, udsogt skreftetrc
og flotte klassiske graveringer. Og til
en pris, si ogsi danskere havde rid,
nir der ikke lige var til et par Holland
& Holland.

Den danske import@r Guldmann
satte faktisk dagsordenen si meget, at
man kunne fe AYA i Spanien til at
producere netop de gevrerer, som

man vurderede ville falde i danske
jageres smag. Lige fra de billige over
mellemprismodellerne til de dyre
blev der solgt rigtig mange AYA'er i
Danmark helt frem tiI, at over /
undere indtog markedet i lgbet af
firserne.

AYA importeres ikke mere til Dan-
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mark, men enkelte forhandlere tager
et nyt gevrcr hj.* i ,y og nre. Ellers
er det pi hylderne med brugte side-

by-sides, man skal lede efter en AYA.
AYA har meget stor respekt den

dug i dag, og de nye modeller bliver
hovedsageligt solgt til England og
USA. I England er modellerne I og 2
meget efterspurgte pi grund af deres
hoje kvalitet, smukke udseende og
selvfolgelig, fordi de pn mange
mider er identiske med de dyreste
engelske modeller som Purdey, Hol-
land & Holland og Boss. Og det er
ikke tilfreldigt. Netop de fine engel-
ske mrrker har altid vreret forbilledet
for spaniernes produktion, men pri-
sen er ofte kun en femtedel af en ny
enghnder fra filebrenken i London.

Dn r(oRTr.LOB
Noget af det, der ogsi karakterise-
rede mange af de AYA'er, som kom til
Danmark, er de korte lgb. Der var pi
det tidspunkt mode i 25 tommer lgb
(63,5 cm), og de blev den gang ofte
benrevnt "skovb@sser". De korte lgb
blev introduceret af EJ. Churchill,
og den dug i dag er der mange, der
svrerger til de korte lob, mens hoved-
str@mningen gir imod endnu hn-
gere lob pi 30 eller endog 32 tom-

mer. Det skal siges, at de fleste blev
leveret med den almindelige lobs-

lrengde pil 28 tommer svarende til 71

cm.
Testmodellen, som er en Sher-

wood fra slutningen af tresserne, er
da ogsi en helt typisk AYA "skov-

bosse" med engelsk skrefte, 63,5 cm
lob og Egte sidelise.

Hvorvidt sidelise er at foretrrekke
fremfor de mere udbredte Anson &
Deeley-bokslise, er i h.oj grad et
sporgsmil om smag og behag. Nogle
havder, at sidelisene er de mest
holdbare, mens andre mener, at
mekanikken er mere udsat end i en
bokslis og derfor nemmere kan ga i
stykker. Det er i hvert fald en kends-

gerning, at det er nemmere at

komme ind til mekanikken i sidelis-
gevreret. Specielt pi denne model,
som har aftagelige sidelise, si man
med en fingerskrue kan afmontere
lisene for vedligeholdelse, rengoring
og evt. reparation.

Det, der taler mest for sidelise, er
det restetiske udtryk. Der er mere
plads at lave graveringer og udsmyk-
ninger pi, og det tiltaler mange. Man
skal ikke tage fejl af en regte sidelis
og en bokslis med sideplader. Pe

sidstnrevnte er sidepladerne udeluk-
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kende monteretaf hensyn til udsmyk-
ningen.

Pe denne Sherwood finder man
tidens typiske hindgravering med
det, man kalder scroll og bouqet -
altsi' fine monstre og inde i midten
blomstermotiver. Det er meget smukt
og flot, og selv med si mange ir pi
bagen holder graveringerne, fordi de
er lavet i hinden. Overfladen er
colourhardened, hvilket vil sige, at
der er lavet en speciel hrrdning, som
g@r det lyse stil nrrmest bliligt i
flammemonster. Det er heller ikke
nogen billig proces, og samtidig kan
man ofte vurdere et gevrrs brugstil-
stand efter, hvor meget der er tilbage
af den oprindelige overflade. Pi test-
modellen er der masser af rgte over-
flade.

ET,,FINT,, GEV,ER
Nir man taler med jrgere, er der
mange ogsi blandt nfregerne
som synes at side-by-side gevrerer er
"de fine" gevarer. Det er sandsynlig-
vis, fordi der efterhinden er si: langt
imellem dem pi en almindelig dansk
jagt, og flere har et skjult Onske om at
eje et sidant gevar til "prent brug".

Skal det vrere rigtig prnt, er AYA's
luksusmodeller i dag i en prisklasse,
hvor man fir rigtig meget for pen-
gene. Jeg har set en sidelis-AYA til
godt 10.000 kr., og vores testmodel
srir dl 18.000 kr. Altsi i nogenlunde
samme prisklasse som rigtig mange
over-undere i dag, men her er der
tale om hindvrrk og finesser, som
ikke kommer fra masseproduktio-
nen.

Hvis det er en regte fin side-by-
side, man gir efter, er testmodellen
et godt eksempel. Som nrvnt er det
hindvrerk det meste af vejen igen-
nem, hvilket bide kan ses og mrerkes.
Trc-til-metal finishen er helt i orden,
og det krrver noget mere pi' et side-
lisgevrr end pi en bokslis med mere
omfattende sammenfOjninger. Men
det er i orden.

Graveringerne og overfladen stir
fint selv efter si mange ir, og der er
nogle enkle gulddetaljer pi et par
skruer og pn sikringen, som helt i
tidens stil er underspillede.

Gevrret har skudt en del, det er
der ingen tvivl offi, men det er nappe
noget, der kan blive et problem. Der
er selvfolgelig ingen slor eller ujrvn-
heder i mekanikken og lise t@jet, og
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Der er ikke sparet pd de agte graveringer pd Shenuood'en. Det, er meget nydeligt
arbejde ,og selv om der er graveret pd stort set alle mulige fladerer det ikke overbroderet.

En agte sidelds med aftagelige ldse. Den lille fingerskrue lssner begge l6se, og
man kan nemt komme til de adlere dele. Stilen og graveringen er klassisk engelsk,
og forbilledet er da ogsd Holland & Hollands Royal-modeller

Ndr der bliver lukket op, kan man se lige ind i den del af mekanikken, som er monte-
ret i ldsen. Selve udlssermekanismen og fiedrene tigger pd de indvendige sider af
metallet. Det ser kompliceret ud, men er til gengald meget driftsikkert.
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Selv om denne model har over 40 dr bag sig,
er der ikke mere end foruentelige brugsspor i kammerdelen.
Bemark at det er let at skifte slagstifterne.

AYA\ kortlsbede Sherwood-gevarer var for
det meste monteret med den sdkaldte Churchill-skinne.
Altsd en slank og meget hoj sigteskinne, som ifolge
E.J. Churchill skulle gsre skydningen med kortlsbede
gevarer nemmere.

AYI Sherwood
Pris: 17.995 kr.
Testgevre ret er udl imt af
Kr. O. Skov, Bording

(Ihrakterskal a: 0 -, pletskud)

Konstruktion 5
Med engelske Holland & Holland som forbillede har vi
et helt klassisk sidelisgevrer. En gennemp $vet konstruktion,

som holder hele veien igennem. Sidelise anses af mange
for en af de fornemste konstruktioner i iagtvhben. Her er
der en ngte sidelis ihili livalitet.

f,
Hflndtet'ng4
For mange vil de korte l4b vnre en hindring. Skudbilledet
er det samme som med et langt lOb, men det krrever

tilvanningatslryde med korte lOb. Nogle vil aldrig vanne sig

til det, og det vil nok afholde mange fua atkigge pi sidanne
viben. Men virker det for en, er det jo dejliS.

#f,
Finish 5
Dette gevnr stammer fraden gang, rran i Spanien havde

rigtige filebrenke og rigtige bossemagere i hele produktionen.

frgte gaveringer er der ogsi. Der kan findes Sherwood-

gevrerer med prenere skrefte end pi denne, men ellers kan
de fleste ved selvsyn konstatere,atdet her er aglehindvrerk.

a
Value for money 5
Side-by-side gevarer er ikke de mest udbredte, men
for nogle er de det eneste atbruge. Vil man gerne gOre lidt
ehtra ud af en dag eller have et gevar til "prent" brug, er de

bruge lulsus-AYA er virkelig et godt bud. For omkring en

snes tusinde vil ieg hrevde, atmanffu et gevnr,der reelt er
mindst det dobbelte vrerd.

Det kunne ogsA v&te ...
Der stir jo mange side-by-sides ph gevarreolerne rundt
omkring i landets iagforcetninger. Lige fra helt billige
til de dyre engelske, italienske og spanske. I denne prisklasse

vil det typisk v&renogle af de andre AYA-modeller som

Goldpoint, Ambassador og President, der springer i ginene

i mange forskellige grader af brug.
Nye side-by-sides kunne vrere Berettas Silver Hawk
(omkring 25.000 kr.) eller andre mindre kendte

spanske eller italienske mrerker.
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ligesom ejektoren fungerer, som den
skal.

Forjrgere i den yngre generation
skal de lige vrcnne sig til dobbeltaf-
trrekkere. Jeg ved af erfaring, at det
kan give en smule forsinkelse, nir
man kommer fra singleaftrckker til
dobbelte, men det er jo i bund og
grund et sporgsmil om tilvannirg.
Der er et blgdt aftrrek, som det skal
vrre pi' sidan et gevrcr.

EnvcnLSK STLEr.TE
Det skal nrcvnes, ztj.g har set flot-
tere skafter pi AYA er end dette her.
Men der er en prn og lige ireteg-
ning pi den ene side og lidt mere
variation pe den anden. Det er ikke
luksus-grade vi er oppe i hel men
det har en fin glod og har ikke for
mange brugsspor. Der er ikke nogen
bagkappe, og pe sidan et gevrer er
det rent trre pi skrftet, der passer
bedst.

Naturligvis engelsk skafte, som
nogle miske ikke er si store tilhrn-
ger af, men det ser godt ud. Netskre-
ringerne barer prag af brug og i det
hele taget vil en opstramning af ska-
ringerne og oliebehandling af skref-

tet vrere en god investering.
Forskreftet har en lille skade, som

er uden betydning for dets holdbar-
hed. Den er nresten ikke synlig. Der
er push-rod udloser - altsi med en
knap forrest pn forskaftet efter

Anson & Deeleys patent. Ogsi i
engelsk stil.

Lobenes overfladebehandling har
ikke nrevnevrcrdige bmgsspor. Den er
prcn sort, og der er ikke mstangreb,
hverken indvendig eller udvendig i
lgbene. De stir spejlblanke indvendigt.

Sigteskinnen er det, man kalder
en Churchill Rib. Det var navnkun-
dige EJ. Churchill, som opfandt
denne hoje skinne, idet han mente,
at det ville forbedre sigtelinjen pi de
kortlobede gevarer. Hvorvidt det er
en fordel eller ej, er til diskussion.

Vi bruger jo ikke sigteskinnen til
at sigte med ved almindelig haglskyd-
ning, men i og med, at lgbene er si:

korte, kan det vrere en fordel, at skin-
nen rejser sig op over lgbenes overste
del. Det er ret almindeligt pi kortlo-
bede side-by-sides, mens modeller
med hngere lgb som regel har con-
cave rib - altsi en konkav skinne, der
ligger i plan med lgbenes overste del
eller under. AYA en er indlagt med

Suld i den bageste del af skinnen.
Selve lisen er i orden, men kunne

godt trrnge til en hovedrengoring,
mens slagstifterne fungerer fint. I
Ovrigt er stifterne nemme at skifte pa
denne type AYA.

For mange vil det vrre en mrerk-
bar overgang at gi fra en over /under
til en side-by-side. For flere vil det
vrre mere mrrkbart at svinge med
si korte lob, som der her er tale om.

Undertegnede har i mange ilr
skudt med kortlobede, og jeg mi
nok indromme, at jeg i dag skyder
bedre med lange lgb. Men det er
individuelt og helt klart et sporgsmil
om trrening.

Nir de kortlobede AYA'er blev
kaldt skovbosser, var det bl.a., fordi
de er meget hindterbare, nir man
gir pi jugt i skoven. Er man blandt
dem, som gir igennem, har det klart
nogle fordele med korte lgb. Og for
mange er de kortlObede indbegrebet
af et gevrer til fx sneppejagt, som krre-
ver hurtig reaktion og ikke si lange
skudafstande.

Ikke at trrefsikkerheden og hagl-
spredningen er forskellig fra et lang-
lgbet til et kortlObet gevrr ude pi
25-35 meter. Haglfordelingen udfor-
mes inden for 40-50 cm i lobet, og
derfor er haglene ogsi pi plads, nir
de forlader lobet, uanset om det er
pi 63 eller 76 cm.

Forudsat man bruger samme cho-
kes, er fordelingen pi skiven ikke si
forskellig, som mange ville tro. Det
viser testen, hvor der til sammenlig-
ning er skudt med en SKB over/
under med l/Z choke og 7l cmlgb.
Den satter 153 hagl i skiven. Interes-
sant nok og en bekrreftelse af, at det
ikke er lgbshngden, der er atsg-
rende, er, atAYA'en srtter 150 hagl i
samme skive pi samme afstand, med
samme patron og haglstorrelse. r

Vi har en ekstra skive med i denne test for at vise, at der ikke er forskel pd skudbilledet mellem et gever med
7l cm lob og vores AYA med 63,5 cm. Til venstre ses SKB o/u med langt lob og derefter AYA'en med
kort lsb. Resultatet er stort set identiske skudbilleder og antal hagl i skiven pd 25 meter Begge skud med 70
mm Jaguar Hunting Steel,32 gram hagl nummer 5. Ydersttil hsire AYA med l/2 boring, og her er det Sports-
patron med 24 gram hagl nummer 7. Her mangler der heller ikke hagl pd de 25 meter

a
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