
Det er her i Berettas custom-varksted i Gardone, at alle
Premium-modeller bliver gjort fardige. Der ligger mange
timers hdndarbejde i hver enkelt gevar inden det bliver solgt
til liebhavere eller topskytter pe inturnationalt plan.

a

Luppen er fremffie, ndr gravsren skal skere/mejsle
de meget fine msnstre ind i ldsen. Der skal en sikker hdnd
til at udfsre dette arbejde, og der er ikke plads til en smutter.
Den slags hdndarbejde kan ikke viskes ud igen.

FenErrA SOESpoRTTNG

Premium fuaBrescia:

Nle Berettaers moder er

S0-modellerne findes i mange udfsrelser De mest populare
er 505 og 506. Her er det en luksusudgave af sidstnavnte, hvor

der ikke er sparet pd udsmykningen.

JAGT, VILDT&VAgEN i

il-

80 fu og stadig i fin form
IAGT, Vildt I Vdben tester en Beretta model SOS i Sporting-udgaaen.

Det er en Premium-model, ogkonstruktionenhar dannet grundlag

for alle moderne oaer/under Berettaer. Derfor kan mnn godt kalde
SO-modellen for alle Berettaers moder. Men en dyr en af slagsen.

Af Thorkild Ellerbak

ens navnet Beretta for
de fleste danske jrgere
og sportsskytter er syno-

nymt med en over/
under, le det ikke lige

for i 1930'erne, at fabrikken i Brescia
startede med at hgge lobene oven
pi hinanden i stedet for side-by-side.

Det siges, at det egentlig skyldtes,
at Berettas designchef Tullio Maren-
goni kiggede nrermere pi Brownings

samtidige 825 og ganske enkelt syn-

tes, at det var noget af det mest klod-
sede og grimmeste, han havde set.

Derfor gik han tilbage og kiggede pi
engelske Boss, som allerede omkring
irhundredskiftet havde lanceret en
elegant over/under - og si gik han
ellers selv i gang.

Det blev grundlaget for de - for
Beretta epokegorende SO-model-
ler.

Marengoni var sammen med
Pietro Beretta manden bug den
moderne udg av e af Bere tta-dynastie t,
og sammen vendte de en traditionel
og meget konservativ virksomhed til
et af verdens storste og mest aner-
kendte vibenmrrker med alt fra
militrerviben, pistoler til ikke mindst
jagtviben, som i dag er den vasent-
ligste del af produktionen i Gardone
i det nordlige Italien.
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Det, Tullio Marengoni ville gore,
var at gore over/tnderen mere ele-

gant. Dybest set en helt naturlig itali-
ensk tilgang til design. Han ville gore
lisen og sammenkoblingen mellem
lob og liseblok lavere, oB han ville i
det hele taget slanke den tFpe over /
under, han si, nir han kiggede pn
Brownings B25'er.

Denne tilgang blev starten pil at
bygg. SO-modellerne. Bide chefen
Pietro Beretta og Marengoni var godt
klar over, at disse sidelis-gevrrer ikke
ville vrre de billigste at producere, si
den udvikling, de to startede i begyn-
delsen af 3O'erne, var ogsi grundla-
get for Berettas efterhinden meget
udbredte og efterspurgte Premium-
gevrrer.

8o-Anrc MoDEL
SO-modellen blev forste gang testet i
1932, men der skulle gi et par ir, for
den reelt kom pi markedet. Si det er
en model med 80 i'rs historie, vi har
at g@re med. Det var fra starten
trenkt, at SO'eren bide skulle vrcre
en sportsmodel og enjagtmodel. Det
holder helt op til i dag, hvor SO'erne
stadig er pi toppen i moderne sports-
skydning, selv om nyere modeller er
begyndt at trrnge sig pi. Fem olym-
piske guldmedaler i tidens lgb med
SO5-gevrrer taler ogsi sit tydelige
sProg.

At SO-konstruktionen stadig er i
brug, viser ogsi holdbarheden i det,
som Marengoni designede helt til-
bage i begyndelsen af 3O'erne.

SO5 findes stadig i Berettas Pre-
mium-katalog i en model identisk
med testmodellen, som er en SO5
Sporting. Altsi et sportsgevrr, men i
udfgrelsen ligger den si trut pi et
jagtgevrer, at man ikke skal lregge det
store i, hvad der er stemplet i under-
kanten af aftrckkerbojlen. Det er
smi detaljer, som adskiller denne
udgave af Sporting-modellen fra en
jagtudgave. Bl.a. er den lidt tungere
og med et modificeret sportsskrefte.

Sronr,AsnN
GOR FORSI(ELLEN
Det, der adskiller SO'erne fra mere
moderne og mange andre over/
undere i dag, er lisen, som er meget
lav og si smal, som den nu kan blive i
kaliber 12/70. Med dobbelthrengs-
ling i liseblokkens sider (altsi uden
tvrrgiende hovedbolt), som vi ser pi

JAGT, VILDT&VAEEN

Det er tydeligt ,at 91i-konstruktionen adskiller sig fra den mere almindelige
Beretta-konstruktion. Bemark de dobbelte lukkeknaster og den tvargdende
Greener-bolt. En af de mest sikre ldsekonstruktioner i over/undere.

En agte sidelds uden dikkedarer Pladerne plejer ellers at vare en ren
legeplads for gravsrer Men her har man holdt sig til det enkle. 0g det er
bevidst for at sikre den stilrene elegance.

Tullio Marengoni gik efter at
skabe en slank over/under med
elegante linjer i modsatning
til Brownings samtidige 825,
som han kaldte "klodset".

Ldsens "tunge" del er i et stykke
bsrstet stdl. Sidepladerne med
fjedrene er koblet pd bagkanten
af blokken. Her ses ogsd tydeligt
b u nd h a ng sling en ud en tva rbolt,
men ogsd befastningerne itoppen
til de to lukkeknaster og Greener-
bolten i siden.
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BERETTA SO5 SpoRTING

Skaftet er sporting-model, dvs. lidt hsiere end et normalt jagtskafte,
men denne udgave kan uden problemer gd for at vare en ren jagtudgave.
Smukttra med skarpe netskaringer ogsd pd bagstykket og altsd
uden bagkappe.Nogle valger en gummibagkappe for at mindske rekylen.

lreggende er konstruktionen den
samme frem til SO10. Som med si'
meget udvikling inden for vi.ben er
det ofte kosmetiske andringer og
smi detaljer i teknikken, der er kom-
met til siden grundmodellen.

Lisen er en regte sidelis med fi"d-
rene monteret pi indersiden af side-
pladerne. Alene det gor, at vi pris-
mrssigt distancerer os fra de fleste
andre Beretta-modeller. Det er en
lisetype, som er forbeholdt pre-
mium- og custom-modellerne fra
Beretta, oB det er en dyr lis at frem-
stille. Samtidig er der lagt rigtig
meget hindarbejde i gevrret. Det er
tydeligt, nir det grelder den tekniske
del og i det hele taget i udforelsen.
Overfladerne er i orden, og afpuds-
ning og tilpasning er tydeligvis sket i
hinden.

FonsAvsENDE
FA GRAvERINGER
Normalt er sideli:sgevrerer en ren
legeplads for gravorer. SO-model-
lerne fis da ogsi med lige nojagug
den gravering, kunden har lyst - og
ikke mindst rid - til. Men karakteri-
stisk for netop SO5 er, at en del af
dem er med minimal udsmykning.
Det grelder ogsi denne udgave med
blankpolerede overflader med en
smule gravering i kanterne og ellers
bare narmet Beretta. Pe undersiden
har der sneget sig en enkelt guldud-
smykning ind med narmet. Ellers
meget enkelt og meget smukt. Det er
naturligrris hi,ndgraveret og meget
fornemt udfort. Sidan en ri, over-
flade krrever dog en del omsorg, hvis
ikke rusten skal snige sig ind.

Aftrckker og aftrrekkerbojle er
ogsi lyse, og der er enkeltaftrrekker
med lobsvrelger. Sikringen er ma-
nuel, men kan nemt ombygges til
automatisk.

Lobene er monobloc Boehler
Antinit-sril, som Beretta opfandt i
1913. Altsi to separate lob, som sam-
les i en stilblok i bunden med ejekto-
rerne og boltudskrringer i hver side.
Endelig har denne model de to lukke-
knaster pi Overste del af lgbssrttet.

Der er 7l cm lgb, og alene det er
medvirkende til, at gevreret ikke er et
decideret sportsgevrer, for i dag er
sportslob nresten altid mindst 76 cm
lange. En smuk og dybsort overflade-
behandling srir i fin kontrast til den
lyse baskyle pi lisen og det morke
trre.

JAGT, VILDT&VAEEN

dobbelte liseknaster foroven og en
tvrergiende Greener-bolt alleroverst.
Det vil sige , zt vi stir med det mest
solide og effektive lisesystem, der pi
mange mider minder om det, som
mange kender fra aldre side-by-sides
og ikke mindst nutidens SKB over/
undere. Det er lykkedes at" fil denne
solide konstruktion til at fremtrade
elegant og stilsikkert. Dog med et
udtryk af lidt brede skuldre, ni.r man
kigger ind forfra pi lisens mode med
lobssattet.

Nu er detjo rent faktisk sidan, at
testmodellen i denne mined slet ikke
er et nyt gevrer.Jo, det er nyt pi hyl-
den, men som mange af de dyr. spe-
cialviben kan disse ofte sti ret lang

tid pi vibenhandlerens hylde. Denne
udgave er fra midt-90'erne, men altsi
ubrugt.

I det hele taget findes ikke mange
nye SO-modeller som hyldevarer, da
de ofte i dag bliver fremstillet pn
bestilling og med speciel tilpasning,
graveringer efter kundens onsker
osv.

Siden er der kommet nye udgaver
af SO pi markedet, startende med
SOI og si fremdeles. I den form, som
SO-modellerne startede, blev den
sidste klassiske udgave SO9, som ogsi
var den eneste i mindre kalibre end
12. Den, der i dag hedder SOl0, er
pi mange mider et helt andet gevrcr.

Det korte af det lange er, at grund-

At en Beretta til over 200.000 kr. satter haglene pe den rigtige mdde pd 25 metef
skal vnre en selvfolgelighed. Det er henholdsvis l/4 (under) og 3/4 (over), og
forskellen kan ses, men begge med en meget javn haglfordeling. Nogle vil nok
valge l/2 i stedet for 3/4, men det andrer nappe meget. Patron: Jaguar Hun-
ting Steel, 70 ffifr, 30 gram hagl i stsrrelse 5.

a

ffi
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Der er ventileret skinne i l0 mm
bredde som pi de fleste sportsgevr-
rer. Mange SO5-gevrrer er i tidens
lgb blevet leveret med faste chokes,
men til denne sporting-udgave folger
der fem forskellige chokes med i
handelen. I dug kan man vrlge mel-
lem Berettas forskellige typer chokes,
alt efter onske.

PnnurfIM-r(vALrrET
Skafte og forskrfte vidner ogsi om
premium-kvalitet rBgte tyrkisk val-
nod med smukke iretegninger. Der
er ikke angivet nogen grade pi trret,
men det er tydeligvis i den fine ende.
Det samme grlder netskrringerne.
Skiret i hinden stir de skarpt og er
behagelige at rore ved.

Pistolskrftet er ret krumt, som
mange sportsskytter foretrrkker det,
men det passer ogsi fint i jagtsam-
menhrng, og forskrftet er slankt og
med snabelafslutning. Det ser godt
og meget frerdiggjort ud og giver et
godt greb.

Finishen er selvfolgelig i orden
over alt. Tilpasnirg mellem trr og
metal kan der bogstaveligt talt ikke
sattes en finger pi, og der er ingen
skarpe kanter eller "luft" mellem
delene her. Den olierede overflade
er med til at fremhave skreftetrret.

Med en vregt pe 3,4 kg er det
miske en smule overvregtigt som
jagtgevrer, men vregten fornemmes i
praksis ikke af si meget, som den
reelt er, og det hrnger sammen med
gevrrets fine balance. Det er i ovrigt

BERETTA SO5

en iagttagelse, j.g har giort med
mange af de dyre viben, atbalancen
pi en mide ophrever tyngdekraften.
Det bemrrker man i den praktiske
skydning, hvor gevreret falder natur-
ligt til skulder og kind, si man ubesvr-
ret fir et godt sving ved skydningen.

Testskydningen levede op til for-
ventningerne. Haglfordelingen med
L/4 og 3/4 choke var i orden, oB

igen er det balancen, som har en
meget gunstig indflydelse pi trrefsik-
kerheden. Rekylen er ikke noget at
snakke om, og det skyldes kombina-
tionen af balance og vrgt.

Kobere af en SO5 vil typisk vrere
nogle, som skyder mange skud. Det
kan vrere pi sporting-banen, eller det
kan vrre efter fasaner / nnder. Her
fir skytten naturligvis fordel af det
tungere gevrr, og det falder fint i
trid med udviklingen blandt klap-
jagtsskytter i fx England, hvor tunge
gevrerer holder d.eres indtog. Mange
skud ager behovet for reduceret
rekyle, og det kan nogle ekstra hun-
drede gram hjrlpe med.

Til en pris pi den anden side

200.000 kr. skal geveret ogsi vrere i
orden. Der kan sagtens vare gevrrer
i den prisklasse, som ikke passer til
alle og enhver (bl.a. kan prisen jo
vrere afgorende for, at man ikke lige
synes, det passer ...). Balancen kan
ofte vrere den afgorende faktor, nir
man er i den prisklasse, og det er
noget, som egentlig kun kan afgores
af den enkelte, nilr man skyder med
gevaret.

spoRrrNG ffi#.
BercttaSOS Sporting
Pris: 210.000 kr.
Testgevaret er udlimt af
Jagthuset Kr. O. Skov, Bording

(Ihrakterskala: 0-5 pletskud)

fl-1iIflf,
Konstruktion
Itrllio Marengoni, sffi designede

modellen for over 80 ar siden, t arlast
grunden til alle modeme Beretta-

modeller med SO'eren. En konstruhion,

som harvist sig at holde. Sikker og

gedigen til overflod, men uden at

elegancen er ghettaht

ilt--iIt
Handtering
Med Tl crnlange lgb og en 10 mm skinne

henover har man de fgrste gode

forudsretrringu fot atrztrrlme. Men

balancen og den overkommelige relryle

ffrekker ogsa i den righge refrring. Selv

medenvreg pil S,4kgvirker gwrent
ikke hmgt

{iiil*il
Finish
Hf,ndgraveringer., hindlavede

netskreringer og i det hele taget ar
gennemfort finish alle steder. Det e4 hvad

man mi forvente hos premium-modeller

fra Bentta 0g pa g€,varer i den prisHase.

flflfl$,,u},u
Value for money
S05'enn er dyr. Det er en ri$ig deilig

over/undeq hvor man ff,r noget for
pengene. Der kan ikke sattes fingre pu

den noget sted, ud over alffiprisen, som

ieg sync er lige i overtanten. (lffi
ndenfo0

Det kunne ogpA vrere...
TII omkring 200.000 gode danske honer
er udvalget fahisk rimeli$ stort Mfiske

ikke lige pahyldeme hos de fleste

vf,benhandlere, ffiffi der st r meget fine

gerrercr i den prisHasse run& omkring.

Bruwnings custom-gercreri Hasen er

nrerliggende altemativeq men rS, nog[e

af detyske eller l"rap si kendte italienske

producurter kan vare med" Selv en

engelsk over/under med sailIme

hf,ndvrer{< og finish kan fes i d€n

prisHasse.

Hvis man betaler mere end de
210.000 kr, kan man fd lige noiagtig
den gravering, man gnsker sig. Her et
eksempel, som ikke lige er prissat, men det vil
nappe vare meget galt gattet, at der skal lagges
mindst 30.000 kr oven i prisen.

JAGT, VILDT&VAEEN


