
Browning 8525 Hunter kal.28

Browning t stgnelse srnall

l(aliber 28 tll lagt
Jeg en ret vild med haglgevenen i kaliben 28. Det er jeg blevet efter
at have skudt med et pan stykken af slagsen og senest testet en
Browning 8525 i dette lille, fine kaliber med sA mange gode egenskaber.
Og jo, det en tilladt at bruge kal. 28 pA visse typen jagt i Danmank.

Tekst Thorkild Ellerbek Foto Thonkild Ellerbek og produktbilleden

eg har ikke haft lejlighed til at
teste dem p6 levende vildt,
men jeg har set andre skyde
med 28'ere til b6de fasaner (i

udlandet forst6s) og duer. Der
er ingen tvivl om, at effekten med
dette kaliber i de rette hander er lige
s6 dodelig som en kaliber 12.

Der er derfor ikke nogen tvivl om, at
det vil vere i orden at bruge en 28'er
til de tilladte sdkaldte klasse S-vildtar-
ter: ringdue, tyrkerdue, krage, hus-
skade, r6ge, dobbeltbekkasin,
skovsneppe og ster. For mig vil den
vere helt perfekt til sneppejagt. Men
mere om det senere.

Det kan undre, at klasse S-fuglene
er sammensat, som det er tilfaldet.
Alle kan nok vere enige om, at fx
krager og rdger er lige sd skudsterke
som fasaner og agerhons. 56 hvorfor
ikke dem ogs6? Det er helt sikkert et
(jagt)politisk sporgsmSl, og der er

neppe grund til at tro, at klasse S-fug-
lenes sammensatning bliver endret.
Derfor er det lille kaliber (og i svrigt
ogs6 kaliber .410136], begrenset til
5-fuglene.

I en 28'er vil patronen typisk vere
70 eller 76 mm i lengde med omkring
18 gram hagl i de korte og op til 21

gram i de lange patroner. Det lyder
selvfolgelig for mange kaliber 12-je-
gere som et lille drys salt p6 en hel
madpakke. Men der er faktisk beleg
for, at det ikke nodvendigvis er en
kraftig haglladning, store hagl eller
mange hagl, som er afgorende for,

Den klossiske John Moses
Br owning - ldsekosse; g e dig en,

lau og med en god gammel-
dags toarbolt. Sddan lauede

han den i 1925, og sddan lauer
Browning den stadiguek.
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om en j@ger kan drebe en fugl i luf-
ten.

Handen p6 hjertet: Vi ved godt, at
det drejer sig om at ramme. Det vil i

mange tilfelde vere nogle ganske f6
hagl, som er dadelige, og tager du
dem ud af en sverm p5 18 eller 36
gram, er ligegyldigt. Blot de rammer
rigtigt.

Mest for de svede
Trenden lige nu er ganske vist store
Iadninger, magnumpatroner, store
hagl og mange hagl i tette boringer.
Men det er og bliver en modetrend,
da alle tests - ogsd mine, der tidligere
er blevet trykt her i JAGT, Vildt & Va-
ben - viser, at den helt afgorende be-
tydning for, om et skud er drebende,
er, at skytten kan ramme.

Blandt nogle jegere er det da ogsd
blevet afgorende, at de har valgt at
skyde med det gever, de bedst kan

Skal man sige noget grimt om kaliber 28 i forhold til kaliber 12, er det prisen
pd patronerne. En kasse 28'ere er meget dyrere end standardpatronerne,

og det kan selufalgelig lagge en damper pd aktiuiteten pd skydebanen.

lide, den patron, de skyder bedst
med, og p5 de afstande, de skyder
bedst pe. Uanset om der sd er tale om
et gevar med to gange 6ben boring,
en 24 grams patron og p5 afstande ud
pa max. 35 meter.

Hvad sker der s6, ndr vi rykker ned i

storrelse small? Min allerfarste reak-
tion efter den farste runde med test-

geveret var meget positiv. Jeg vil ikke
betegne mig selv som superskytte,
men jeg horer nok hjemme i gruppen
'ovede'. OS jeg ramte lerduerne i fuld-
stendig samme kadence som med
min egen 12'er.

Jeg havde en lidt d6rlig erfaring
med stsrrelse small i bagagen, da jeg
for nogle 6r siden testede en kaliber
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Browning 8525 Hunter kal.28

.410 med 10 gram hagl og slet ikke

kunne fii den til at ramme. Men her
legger vi altsS 8-9 gram flere hagl i

sk6len, og pludselig f6r man en helt
anden skydning.

Der er mange ting, der spiller ind

her. Og det, at denne Browning 525
Hunter jo notorisk er et godt gever
med en rigtig god balance, har helt
klart en betydning. I kaliber 28 er mo-
dellen faktisk helt identisk med det
samme gever i kaliber 20, som er
noget mere udbredt. Det vil sige, at
vegten ligger p6 ca.2,7 kg. Den lette
aluminiums-konstruktionen gor sit til
at holde vegten nede. 2,7 kg er for
mig at se lige lovlig lidt til den rekyle,
der er i en 20'er, mens det derimod er
passende til en kaliber 28. Det bety-
der, at rekylen selvfolgelig er reduce-
ret rigtig meget i forhold til bdde 12 og
20.

At Browning s6 i denne sammen-

heng snyder en smule p6 dimensio-
nerne, er en anden sag. Hvis det
skulle vere en rigtig kaliber 28, skulle
hele l6sen og piberne ogs6 vere ned-
skaleret til det mindre kaliber. Pd de
'helt rigtige' 28'ere er det synligt, at
hele opbygningen er skaleret til kali-
beret. Det ses bl.a. p6 nogle af de dy-
rere italienske og spanske geverer i

de smd kalibre" Og s6 har tyrkiske Yil-
diz faktisk en kaliber 28 i den 'rigtige'

storrelse.
Jeg har set rigtig fine h6ndbyggede

italienske, spanske og engelske hagl-
geverer i de sm5 kalibre. De er me-
get, meget elegante, og de er en sand
fryd at have i hrenderne. Men de er
ogs6 dyre. Rigtig dyre.

En gammelkending
B525'en er ved at vare lidt gammel

som model, men det er stadig en helt
igennem regte Browning, hvor den

Sridan ser en Browning ud for de fleste, og

sridon ser en kaliber 28 ud, ndr den er udformet
pd kaliber 2)-teknik. Det er en type, som rigtig

mange jegere og sporfsskytter i Danmark
satter pris pd. 525'eren er mdske en lidt

gammel model, men den holder stadiguak.

endelige finish og fardiggorelse sker i

h6nden. Konstruktionen skyldes gode
gamle John Moses Browning, og

hans genialitet som konstruktor gor,

at i dag - 91 6r efter den forste 8525
blev produceret - er formen og udfo-
relsen den samme. Den lave kon-

struktion, som har veret forbillede for
mange andre, og sd fastholdelsen af

en tverg€rende hovedbolt - der stSr

bare 'JMB' hen over dette"
N6r der nu ikke er tale om en traditio-

nel 8525'er i kaliber 12, er det interes-
sant at bemerke, at genkendeligheden

er stor hele vejen igennem. Der folger
Back Bore-lob og fire invector chokes
med gevaret. Sigteskinnen p5 denne
Hunter-model er 6 mm hen over pi-

berne, der er pA 71 centimeter" Jeg
ville nok specielt i en letvregtsudgave
som denne valge en lobslengde pd

76 centimeter. lkke fordi jeg f6r mere
power ud af det, men fordi jeg vil f6 et

JAGIVILDT&VABEN



\
#
#
v

Det er helt tydeligt, huad der er huad: Der er
etstort hul i l2'eren og et lille hul i 2g,eren.
8525'eren i small kommer i ourigt med Back
Bore-lsb og fire inuector chokes j kossen.
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Der er meget stdl at giDe af, og det skytdes,
at piberne rent faktisk er bygget til kaliber

20. Sd blioer der boret kaliber 2g-huller.
Skal det uere helt rigtigt, skat bdde tds

og lobsset oare skaleret ned til det litte
kaliber. At haue den ekstra uegt kan dog

godt uare en fordel i smd kalibre.
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bedre og mere kontrolleret sving i ge-
veret. Det er moderne med lange lob,
men ikke altid af de rigtige grunde.

Skeftetrreet er i Grade 2.5, som
Browning kalder det. Det er pent og
med gode skarpe netskeringer. For-
skeftet har en s6kaldt tulipan-afslut_
ning eller Schnabel, som tyskerne
kalder det. Jeg synes, det er elegant.
og at det passer fint til gevaret. Med
en standard-skeftelengde p6 37,5
mm er der plads til at korte af, hvis der
er behov for det. Bagkappen er sort
og glat.

Kan den skyde?
Det krever en vis portion selvtillid at
smide 30-40 procent af hagl-mang-
den i sine patroner vek i forhold til en
kaliber 12 og derefter stille op p6 sky-
debanen. Men som nevnt tidligere
var min forste reaktion meget positiv.
Som sadvanlig forsoger jeg at skyde

mig ind med mine egne gevarer in,
den en test for pe den m6de at merke,
om det er en god eller en knap s6 god
dag. Hvis jeg kun skyder skidt med et
testgever, skaljeg jo vide, om jeg ville
gore det samme med mit eget. Det er
ogsd vigtigt, at det ikke skal ligge et
testgever til last, hvis jeg selv har en
d6rlig dag.

Den allerfsrste merkbare forskel er
selvfolgelig p6 vegten i forhold til en
klassisk o/u i kaliber 12. Men i

B525'eren er balancen rigtig god, og
det betydel at man straks har en god
forbindelse med geveret ved skyd-
ningen. 56 egentlig m6 jeg konstatere
efter de farste skud, at min trefpro-
cent var uandret i forhold til 12,eren.

56 er det, at det indimellem bliver
rigtig sjovt og noget af en aha-ople-
velse at st6 p6 skydebanen. Jeg m6
sige, at jeg havde alt for f6 af de sm6
Federal-patroner med. Som en garvet

kaliber 2S-skytte sagde til mig nogen
tid efter: "Det kan man godt blive lidt
afhengig af ..."

Uden at skulle fremhave mig selv
vil jeg nok mene, at det krever en vis
form for ferdighed med haglgeveret,
hvis der skal skydes flyvende fugle
med kaliber 28. Det er trods alt ferre
hagl, vi har at drebe med. Men er
man en ovet skytte, der skyder med
fornuft, vil en 28'er legge ganske
meget tiljagtgleden"

Skulle der std en sddan storrelse
small i mit vSbenskab, vil det vere til
sneppejagt. Det er helt oplagt. at den
kan noget til de instinktive skud efter
snepperne med den lave vegt og den
gode balance. Den vil ogs6 vare en
god ven pd skydebanen, men den er
desverre et lidt dyrt bekendtskab.
28'er-patroner st6r ikke ligefrem p6
samme tilbudshylde som andre flugt-
skydningspatroner. I >
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Browning 8525 Hunter kal.28

Browning 8525 Hunter kal. 28
Pris:17.995 kroner
Testgev@Fet er udlint af Jagthuset
Kr. O, Skov, Bording
(Karakterskala: O-5 pletskud)

Konstruktion ll}lt
Normalt ville en Browning i den traditionelle konstruk-

tion tage topkarakter. Her teller det ned, at det er en

kaliber 28 pd en kaliber 20-15s. Skulle sddan en 28'er
vere helt i top, skulle l6sen ogs5 vere skaleret ned.

Det ville lige vere prikken over i'et mht. elegance.

H&ndtering *!a}.r
Det er en letvegter pA grund af aluminiumsl6sen og

det lille kaliber, og overraskelsen bestod primert i, at

den sksd sd godt. Det vil sige, at forholdene mellem
vegt, balance og lobslangden er i top. Det er en

lekker sag, som h€rndteres p6 hojde med de bedste.

Finish ti}lr
Det er Brownings gode finish, hvor geveret har veret
igennem menneskehender p6 fabrikken iJapan, inden

den blev sendt vestover. Der er nogle i prisklassen,

som laver penere finish, men der er ogsd andre, som
ikke kommer op i den her standard. Det er vel, hvad
jeg vil kalde nydeligt.

Value for money lll
En helt almindelig Browning i kaliber 12 eller 20 er

i henderne p6 rigtig mange jegere og sportsskytter
her i landet. De f6r ogsd noget for pengene, og de fdr
et godt navn p6 baskylen. I kaliber 28 synes jeg, du

fdr llge s6 meget, men du skal vere klar over, at

det er liebhaveri.

Det kunne ogsi vare:
I kaliber 28 skal du virkelig kiqge efter for at finde
nye vdben. Det vil vere muligt at finde en forhandler,

som har en enkelt stdende i de kendte merker til
nogenlunde samme pris. Der kan ogsA findes billigere

udgaver f ra nogle af de tyrkiske producenter som Yildiz
og Akkar. lfolge Brownings lagerliste for Danmark st6r
der kaliber 28-modeller hos de fleste forhandlere.

Her er de sd: bld stanetse [arge tll uensf re og rod star-
relse smoll tit hojre. Der er en synLig forskel, og indholdet

er da ogsd forskeLligt med 28 gram I den bLd og 18 gram

i den rsde. Der kan fds 28'ere I op uL 22 gram. Det er den

reette f orskel - ued skydning er den mindre.
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