
DET GLEMTE KALIBER ER VERD AT KIGGE N^IERMERE

Tekst og foto: Thorkitd E[[erbak

Jregere p5 den anden side af de 50 6r vil miske have oplevet katiber 16. Deres
far e[[er morfar havde nok et gevrer i dette kaliber. Nogle har mSske stadig en
gammel side by side fra Sauer, Simson eller Dumoulin stiende iskabet.

VAgeN: I dag tales der om, at kaliber 16

er "det nye sort" - det smarteste og mest
trendy i tiden. Det melder man i hvert
fald fra udlandet, hvor kaliber 16 begyn-
der at blive solgt igen, og der bliver nu
ogsfl produceret nye gevrerer i kaliberet.
Sweet Sixteen er det, man taler om.

Flere engelske producenter fortrel-
ler, at kaliber t6 i zotT udgjorde op

imod 3o procent af salget, og hos en-
gelske vflbenforhandlere meldes ogsfl
om stigende interesse. Pi auktioner
trekker en t6'er i dag priser pfl samme
niveau som kaliber rz eller zo.

Det er endnu ikke nflet til Danmark,
hvor en r6'er pfl hylden er en sjalden-
hed, og der virkelig er langt imellem,
at en kunde sporger, om det og det ge-

Dette er et ret sjaldent foto. Det ligner bore tre haglgevarer i forskellige typer:
en holvoutomat, en over/under og en side-by-side, hvilket de jo ogsir er. Men de er

nemmere at finde sddon tre gevarer ijagt-
fo r retn i n g e rn e. (G ev a re r u d ld nt af

Jagthuset Kr. O. Skov)

olle i koliber 16, averst den nye Browning 45 Sweef Sxtee n, i midten en ny

Joguor Limited og nederst en meget fin brugt Simson fro 16'ernes Tilfreld
storhedstid. Det er spandende, om fremtiden vil gare det AImi

den

det

SweetSl

vrer kan ffls i kaliber 16. Nogle kan be-
stilles hjem, men for de mest popu-
lere kan det nemt vare nresten et flr,
for gevaret kommer til Danmark som
en sarbestilling.

Den engelske skribent Ben Samuel-
son har mflske ramt noget, nflr han
skriver: "Hvis du er landlig hipster,
som ejer en cykel med 6t gear, har tfl-
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ixteen
hflr i hovedet og latterlige sko

sfl er en r6'er perfekt til dig ..."
Altsfl absolut et modefanomen, som

sikkert forsvinder inden lange,
en engelsk traditionalist skal be-

det.

Det er jo ikke ukendt, at mode spil-
en rolle indenfor vflben. Se bare,

mange haglgevrerer der i dag ab-
skal have sort baskyle. Det er da

sandhed det nye sort.
Men er t6'eren s6 i dag et lidt latter-

kaliber, sorrl man skal vare hips-
for at eje og bruge?

Mange ejere af r6'ere i dag vil alle-
nuvare meget fornermede, for

er sfldan, at ejerne og brugerne - i
fald dem, jeg har modt - har et

helt srerligt, narmest karligt forhold
kaliber 16.

Tilfreldige bekendtskaber
Almindeligvis kommer de fleste i be-
siddelse af en t6'er ved en tilfaldighed:
Den kan dukke op i en onkels vflben-
skab, rnan falder for den i en butik, og

den er ret billig, "si den skal da med
hjem", eller man falder for et kaliber
t6-gevrer, fordi "det er noget af det mest
elegante og tiltrrekkende, jeg nogen-

sinde har set i enjagtforretning", som
jeg horte en ejer forklare. En anden for-
talte, at han ejer en gammel spansk
Eibar med sidelflse. "Forst kobte jeg

den bare, fordi jeg kan. Men nu er det
det haglgevar, jeg altid skyder med."

Og det er de samme, som pfl skyde-
banen og pijagt slet ikke kan f5 nok
af det glemte kaliber. De taler om ba-
lancen, og de taler om effektiviteten i
denne mellemklassepatron. Det ligger
meget tat op ad, hvad entusiasterne
omkring gamle engelske viben siger:
balance, balance og balance - og ele-
gance.
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Det er ret tydeligt, ot der er en gonske bemarkelsesvardig forskel

pd kaliber og 12 og koliber 16, ndr de begge bliver logt i kamrene i
' en 72'er. Sd var opmarksom, hvis du hor begge slags i lommen

- en 16'er kon smutte ind i lsbet, og det kon blive farligt.

Historien
For mange &r siden var der mange fgr-
skellige kalibre til hagl. Lige fra de
mindste kaliber 36 helt op til kaliber 8
eller mere. De tjente forskellige form5l,
og efterhflnden som jagt med haglge-
var blev noget, mange kunne deltage i,
snavrede kaliberudvalget ind. Det blev
si til kaliber tz, t6 og 20, som de mest
udbredte.

r6'eren tiltrak mange producenter, og
i tiden op til Anden Verdenskrigvar
der mange marker at vdge imellem.
De fleste kom fra de store tyske produ-
center Sauer, Simson og Merkel. De

belgiske producenter havde ogsfl r6'ere
i programmet, ligesom nogle franske
marker holdt fast i lang tid. Hos de
store italienske producenter blev 16 al-
drig det store. Mange af dem udviklede
sig hurtigt til mere eller mindre auto-
matiserede produktionsenheder, hvor
en omstilling fra masseproducerede
rz'ere til en lille produktion af r6'ere

ikke kunne hrenge okonomisk sammen.

Kaliber 16 var ogsfl stor i USA. Spe-
cielt til amerikanernes jagt pfl ager-
hons og vagtler med stiende hunde pfl
Midtvestens enorme marker. I England
har alle de kendte navne haft 16 pfl
programmet altid. Der har okonomien
i en lille eftersporgsel ikke spillet ind,
da de fleste er bygget enkeltvis og ikke
i en automatiseret proces.

AtAYAfra Spanien i lang tid ogsfl
var starkt inde i r6-feltet skyldtes to
ting. Den ene var, at de englandere,
som reddede AYA i sin tid, ogsfl ville
have 16 til det engelske marked, men
senere i hoj grad ogsfl den strrke dan-
ske importor Guldmann, som i forste
halvdel af t97o'erne importerede tu-
Sindvis af AYA-side by sides til det
danske marked lige fra den populere
og billige Iberia/Hunters Gun til de
dyre sidelflsgevrrer (bl.a. Ambassador
og President). Mange af disse var i ka-
liber 16. >

Sddan ser de fem tillodte kalibre i Donmork ud. Fro venstre en velkendt koliber 12. Derefter

kaliber 16, som her er rsd, men oprindelig vor de kendetegnet ved bl6 forve, men det er ikke

tilfeldet mere. Derefter en koliber 20, som er gul. De fleste 20'er-potroner i dag har den forve.

Endelig en 2B'er og .470'er, som ikke fylder meget pd billedet.
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Ikke pfl hylderne i dag
I dag er der langt mellem nye r6'erg pfl hylderne. Der kan
findes en enkelt eller to hos noglejagtforretninger, som sfl

typisk vil vrere en lille nicheproduktion fra en italiensk fa-

brik. Det kan ogsi vare et tyrkisk gever. De tyrkiske pro-
ducenter er kendte for at kunne stille om pflL maskineriet
selv for mindre leverancer, og nogle af dem har r6'ere.

Endelig skal navnes, at Browning for et par flr siden i for-
bindelse med relanceringen af deres beromte halvautomat
A5 ogsfl lavede denne model i en kaliber r6-udgave med

Otte tittadte kalibre titjagt
Der er otte lovlige kalibre tit hagtvSben i Danmark. Mest a[-

mindelig er kaliber 12, derefter katiber 16, kaliber 20, katiber

28 og tit sidst det mindste - kaliber.410, som ogsi katdes kati-

ber 36. Desuden er der andre mindre, lovlige katibre, som 24

og 32, samt mellemkaliberet 14. De er meget [idt udbredte og

skalfindes i meget gamle hagtgevarer.

Kaliber 12 kender alte. Det er tat p5 90 procent af alte danske

hagtviben, som findes i det kaliber, som samtidig ogsS er det

storste og kraftigste. Det er ogsd det mest udbredte kaliber

pi verdensptan.

Katiber 20 kommer ind pi andenpladsen. Det er et meget min-

dre katiber, men i nasten atte jagttige sammenhange her-

hjemme en meget effektiv patron. I de senere 5r hare ftere og

f lere danske jagere taget kaliber 20 iit sig. Der er ogs6 et rime-

tigt udvatg af gevarer at valge imellem og patronudvatget lig-

ger taet p5 katiber 12.

Kaliber 16 er det gtemte kaliber. Mange forkrigsgevarer fra de

tyske og belgiske producenter var I kaliber 16 og det var et po-

pulart valg for mange jaegere, uanset jagtform. Stort set alle

var side-by-side gevaerer, og med over/underens indtog hos

atverdens jegere blev katiber 16 tige si stitte glemt. Forst og

fremmest fordi stort set atle nye over/under gevarer blev

sotgt i katiber 12.

Kaliber 28 har en litte f [ok entusiastiske tilhengere. Det er et

ganske effektivt katiber tit den gode skytte. Hagtmaengden er

omkring 20 gram og dermed meget mindre end i de ovrige ka-

libre. Men tiI normal tovtig jagt har den Iille patron stor effekti-

vitet.
Kaliber .410 er i den grad mindre. Her snakker vi om knap 11

gram hagt og det kraever en god skytte at skyde effektivt med

si litte ladning. Men der er nogte, som kan og de lovpriser den

lille patron.

Fetles for de mindste er forst og fremmest lav vregt p5 gevaer-

et, og pa trods af lav vagt er rekylen nasten ikke mrerkbar'

Og s5 fremhaeves de smikalibrede geverer ofte for deres ele-

gance og helt saerlige udtryk.
Men de smd er kun titladt titde sdkatdte kategori 5 fugle (duer,

kragefugle, vadefugle og staer) i den danskejagtlovgivning.

Det vit sige ringdue, tyrkerdue, krage, rige, husskade, dob-

bettbekkasin, sneppe og staer. Tidtigere blev de brugt til be-

keempelse af smA rovdyr (da det var tilladt) og bruges ogsi tiI

at skyde rotter med.

Faetles for 28 og .410 er, at udvalget af patroner er begrrenset

og forhotdsvis dyrt. Man skal ikke regne med at kunne kabe

dem i alte jagtforretninger. Priserne for patroner tit 16 og 20

tigger taet p5 de mest gangse 12'ere. Patroner i kaliber 14, 24

og 32 er helt sikkert ikke lagervarer.

navnet "Sweet Sixteen".
Sfl skal man i dag finde sig en 16-er, vil det vare i brugt-

afdelingen. Her st6r der til gengreld en del steder et ganske

prent udvalg. Det er mest de tyske side by sides, som til gen-

greld kan ksbes til meget rimelige priser' Nogle af de gamle

tyskere har oplevet megen brug, men finder man en af de

mere velholdte, fflr man ogsfl et gevrer i en kvalitet, som in-
gen fabriksfremstillet over/under i dag kan leve op til, hvis
prisen skal vere overkommelig.

Det samme gdder en del af de gamle AYA-gevrcrer, som

ogsfl stiLr til salg. Det er ofte meget fine gevrerer, som dog

ikke er kendt for at have det mest prangende trre pi skaftet.
Men det er velfungerende og elegante geverer.

Der er sfl dem, som efter mange ir stadig jagter deres

dromme-t6'er. Det kunne v&re en Merkel 2o1, som der ikke
findes mange af i 16 eller den klassiske Merkel 16zo, der ofte

betegnes som en af de fineste tyske side by sides, der er lavet.

En agte og en uagte t6'er
Der er nogle ting, man skal vrere opmarksom pfl, nfrr man
kigger pfl geverer med mindre kaliber end rz. I)et er en

kendt sag, at der'er producenter, som laver en kaliber zo pfl

en kaliber rz-lfls og -pibe. Det er ikke lige den letvregter,

man onsket, nir man gflr ned i kaliber zo. Det samme er

tilfretdet med en del kaliber t6-gevarer. De er rent faktisk
bare en tz'er, hvor hullet i piben er mindre.

Det siges, at den optimale kaliber 16 er et gevrer med regte

r6'er-lob pfl en kaliber zo-Ifls. Det er et regte letvagtsgevar,
som alligevel ikke bliver for let og rekylstarkt, fordi zo og

16 passer sfl godt sammen.
Men en helt regte 16 er det gev&r, som er skaleret til kali-

beret. Der er hele konstruktionen fra spidsen aflobene til
l6sens opbygning rettet ind til kaliberets storrelse. AltsA et

De amerikonske iagere er stodig monge steder tilhengere af koliber 16,

specielttil markjogter pd agerhsns, grouse og vogtler. Og de holder me'

get af deres halvoutomater, uonset om det er Winchester, Remington el-

ler som ptt billedet en Browning 45. Fro dag 6t blev denne legendariske

holvautomat produceret i koliber 16 - og det gar den nu igen.
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Den klossiske tyske koliber 16-side by side fro tiden far Anden Verdenskrig. En foson vor dengong ikke noget, man kunne skyde olle steder, og

det var nok mere agerhons, ander og horer, der kom pd tosken i den periode. Her ses en Simson pd lige knop tre kilo - oltsd en agte kaliber
16, som er lettere end somme modeller i koliber 12.

sted imellem en 12'er og en egte kaliber 20. Det er ret en-
kelt at tjekkg ved at mflle bredden pfl lflsen i bunden.

Det er selvfslgelig ogs6 vigtigt at tjekke, om et gammelt
gevar kan bruges til vores moderne stfllhaglpatroner.

En helt tredje mulighed er, hvis man kigger pfl en drilling
eller Biichsflinte. Her er 16 ofte haglkaliberet ovenp6 riffel-
lobet pfl mange fine gamle kombinationsv&ben i hoj kvali-
tet. Der kan findes en tysk drilling i topkvalitet fra den bed-
ste producent til ro.ooo kroner, hvis det er i kaliber 16 og sfl
m&ske en gammeldags riffelkugle som 8x57 JR, der slet
ikke er nogen dirlig kugle.

Skydning ogpatroner
Jamen, kan jeg ffl patroner til s8dan en i dag? Mange tror,
at de helt er giet ud af sortimentet, men der er en del at
valge imellem. Hos alle de tre store danske importorer, Ja-
guar-gruppen, Normark og Guntex, er der patroner til kali-
ber 16. Der er selvfolgelig ikke det samme store udvalg som
til kaliber 12, men der ffls patroner bflde i stil og i bismut.
Jagtpatronerne ligger i z6-z8 grams-ladninger i storrelser
fra 3 til 5, og der er sportsskydningspatroner med z6 gram.
Prismassigt er der ikke den store forskel pfl, om det er det
ene eller det andet kaliber. Men man skal vere forberedt
plL, at det ikke er alle jagtforretninger, som ligger inde med
patronerne pfl lageret.

Med z6 grams-patroner er man ogsfl drekket ind til stort
set al slags jagt i Danmark. Jagere med en r6'er skyder lige
sfl effektivt rflvildt som med kaliber rz. Reelt set vil en pa-
tron pfl z6-z8 gram i den rigtige haglstorrelse vrere nok til
al slags jagt i Danmark. Tendensen til, at man skal skyde
med superkraftigt ladede patroner med 36 gram hagl er
langt hen ad vejen en misforstflelse. Bliver vildtet godt ramt
indenfor en forsvarlig afstand, er en 26 grams-patron lige
sfl effektiv som de tunge, der oveni giver en helt unodvendig
og ubehagelig rekyle.

En lille testskydning pfl skydebanen viser da ogs6', at nflr
jeg veksler mellem en kaliber 12 og en kaliber 16 er trafpro-
centen pfl lerduerne fuldstrendig identisk.

I Om der sfl er mindre rekyle i 16 end i rz er altid en indivi-

lduel fornemmelse. Jeg synes ikke, at jeg kunne marke den

lstore forskel og vurderer, at skiftet fra kaliber 12 til 20 i
lrr**" gevartype og for det meste med 2o'erens mindre

lvagt er betydeligt mere markbar. Man opnir sjreldent min-
ldre rekyle ved at skifte til en "fin lille 2o'er", men fflr mflske

lldt *"r" ud af at skyde med r6'ere. Bl.a. fordi vagten pfl ge-

lveret her ligger trel"tere pi rz'erens vregt.
Glemt? Ja, men det er uretferdigt, i hvert fald for de ia-

gere, som ikke er bange for at afvige lidt fra den grengse

r i.^r 6
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over/under i kaliber rz med magnumboring. En r6'er er om
ikke det nye sort, si et genopdaget kaliber til jagt. N6l man
forst har skudt med en, forstflr man ogsfl, at den kaldes
Sweet Sixteen.
t ho r kiLd@ e LLer b ee k. eu

Thorkitd E[[erbak
Vores nye testmedarbejder har en klassiskjagttig baggrund:

Han har g5et p5 jagt, siden han kunne folge med de voksne

igennem roemarken.

Han har provet stoverjagter i ktitptantagerne i Thy og drivjagt
pE kronvitdt i Midtjyttand, men i de senere 5r har det isrer vre-

ret fasaner, ender og snepper, der har haft hans interesse,

ogsi professionelt, idet han har testet haglviben og skrevet
om jagt i magasinet JAGT, Vitdt & Viben siden 2009.

70-3rige Thorkitd Ellerbek er uddannet journalist og har bt.a.

arbejdet for Viborg Stifts Folkeblad, Danmarks Radio og i

mange 5r som lektor pi Journalisthojskoten og Arhus Univer-

sitet. I sin blog positivskydning.dk f orlaller han mest om hagt-

gevarer og jagt.

- Der er stadig uopdyrkede hagtgevarer, som jeg gtader mig

tit at teste for Jager. Jeg kan stadig overraskes, nSrjeg tager
et nyt elter brugt gevar i handerne pi skydebanen, ogjeg
kan isar overraskes over, at kvaliteten af moderne gevarer er

s6 god. Uanset om det er det biltigste elter det dyreste, siger

Thorkild Elterbak.
Hans foretrukne gevar er et engetsk Westley Richards fra

1892, n5r han ikke vaelger hanebossen fra John Blanch & Sons,

som er nogte 5r eldre. Derudover ejer han en Antonio Zoli

over/under, som "kun" er fra 1989, samt en Yildiz over/under.
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