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Mfierog takJaom
kaliber l2og 20
For ffr frr siden brugte kun ganske fd danske jagere haglgeaarer i kaliber 20,
men i dag ses flere og flere af disse geoerer pd jagt. Der er masser af myter
og fordomme omkring kaliber 20, ikke mindst, at det er et kaliber, som ikke
er egnet til almindelig jagt. IAGT, Vildt B Vdben kigger "lillebroderen"
,ftr, i ssmmenr. Og ai tillader os at punktere nogle af myterne.
Af Thorkild Ellerbak

et tiltrrekkende ved haglgevrerer i kaliber 20 er
fgrst og fremmest, at de i

mange tilfrelde har et
mere elegant og mindre
klodset udseende end standardgevrerer i kaliber 12. Og det er der efter-
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hinden en del, som

synes er ganske

At Z0'eren i de fleste
udgaver samtidig har en lidt lavere

vrere meget bedre

til at skyde og

tillokkende.

ramme med en 20'er end med en

vrgt end l2'eren, anser mange ogsi

almindelig L2' er. Som argumenterne
lyder: Patronerne er mindre, der er
mindre power i haglene, og der er

for et plus. Ikke mindst kvindelige og
reldre

jrgere

En af myterne

frerre

gir

p6, at man skal

hagl si derfor skal man

ramme bedre.
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Men det er kun sandheder til en
vis grad. Ja, patronerne er mindre,
men der er et meget stort udvalg af
patroner i kaliber 20 i dug i bide stil
og Bismuth, si det vil vrre muligt at
finde en patron, som matcher de
mest almindelige patroner i kaliber
L2.

Der er derfor ikke

n@dvendigvis

mindre power i en kaliber 20-patron.
Den mest almindelige kaliber
L?-patron er enten 30 eller 32 gram
hagl i 70 mm. Den bruges i forskellige haglstorrelser til al slags jagt her
i landet. Hvis man fx vrlger en kaliber 12 standardpatron (faguar Hunting Steel) i 30-32 gram, gir den ud
med 420 meter i sekundet ved mun-

dingen. Det er en effektiv Patron.

vi med den

samme
kaliber 20 (Eley VIP Steel)

Sammenligner

patron i
har den 24 gram hagl, som gi'r ud

har det ikke nogen praktisk betydni^g.
Det kan man se pn en testskive,

hvor der er skudt pi 25 meters
afstand med en Crsar Guerini Figura

i kaliber 12 og en Beretta

Silver
Pigeon i kaliber 20 med Patroner af
samme type (men med ovennamte
forskel). OS med samme choke.

I pnaKsrs

20

Mange vrlger i dag at bruge kraftigere patroner til fxrivildt, rnder og
SES, og det er der megen fornuft i.
Sammenligningen her er det samme,
og de fleste af de anerkendte patronmrrker fis ogsi i oP til 76 mm ladninger til kaliber 20. Ikke at det giver
storre haglvregt, men mere krudtPower.

DET sAMME

Der er ogsi en anden mulighed,

Guerinien i kaliber 12 srtter ca. L40
hagl i skiven, men Berettaen srtter
ca. L20 hagl i skiven. En snes ekstra
hagl gor ikke den store forskel Pn
effektiviteten i praktisk jagt. Og hvis
man nrerhser haglspredningen Pi
skiverne, kan man tydeligt se, at hvis
vi anser haglene i centret af skiverne
for de drrbende, er forskellen nrrmest ikke eksisterende.

Adskillige testskydninger med
bide kaliber 12 og 20 viser samme

som mange 20'er-skytter vrelger,
nemlig at stramme lidt pi choke-indstillingen. I stedet for den mest normale kombination med l/4 og l/2
chokes

til 1 /2

vrlger mange at

git en tak oP

og 3/ 4 i deres kaliber 20-gevre-

rer. Teoretisk giver det god mening
at samle de frrre hagl ved hjrlP af

chokes, men i praksis er forskellen
nrppe si voldsom.
For de jregere, som for alvor er
konverteret til kaliber 20, giver det
ogsi god mening at vrelge hngere

med 410 m,/sek.

resultater. Det er klart, at patronval-

, zt der ganske vist er
G8 gram hagl mindre i ladningen,

ning, ni'r man har

lsb.
Flere ting spiller ind her, men
bl.a. den mindre vrgt i standard-

teste forskellige tyPer pi sin kaliber
20 pn en skive (hvilketjo ogsi grelder
for en kaliber 12).

pi

Det vil

sige

men udgangshastigheden er stort set
identisk.
For nogle synes GB gram miske af
meget, men for gennemsnitsjregeren

Ndr

get kan have en afgorende

betYd-

frrre hagl at g@re
godt med, si det er en god ide at

20'eren kan have negativ indflydelse
balancen og svinget. Ved at hgge

nogle centimeter i enden af piberne

man ser dette foto med en 20'er i lsbettil venstre, kan man ikke forestille sig, at nogle kan tage feil. ltlen det skef
pd farde.
og den litte patron forsvinder hurtigt 15-20 cm ind i lsbet, og med en l2'er oveni er derfare
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Pd skiven til venstre ses fordelingen af hagl med en kaliber l2 Guerini Figura
og l/4 boring pd 25 meter Pd billedet til hojre, samme afstand, samme boring, men
en Beretta Silver Pigeon i kaliber 20. Der er ikke megen forskel, og ved praktisk

skydning og iagt vil jeg pdst6, at forskellen er betydningslos.

Der har altid varet
Brownings i kaliber 20.
Blandt de dyre modeller
er de meget efterspurgte, men nu kan
den nyeste model 725
ogsd fds i kaliber 20.
Den er meget popular i
bl.a. England og USA.

ikke giver ret meget rekyle.
svag balance, og svinget forbedres
ofte ved hngere lgb.

LavnRE v,EGT
En lavere vagt i gevaret er noget,
mange gir efter, nir de valger kaliber 20. Rent Ssisk giver det sig selv, at
en over/under i kaliber 12 vejer
mere end et tilsvarende gevrcr i kaliber 20. Der ER mindre stil i kon-

struktionen, bide i lisen og i piberne.
Si vagten bliver lavere.

En standard over/under fra de
fleste producenter vejer i dag mellem
3,1 og 3,3 kg. For nogle er 200 gram
en vasentlig forskel i vregten, mens
andre er ligeglade. Har man et behov
for mindre vrgt, er kaliber 20-udguverne en udmrrket lgsning. Typisk
vil 2O'eren ligge 300-400 gram under
12'er vrgten.
Altsi kommer vagten pa gevrret
ned under 3 kg. Det forudsretter dog,

at der er tale om agte 20'ere, som
hele vejen igennem er nedskaleret i
dimensionerne. Tidligere var der
producenter, som "bare" monterede
20'er lob pi en l2'er lis. Ikke nogen
heldig kombination, og der er nrcppe
nogen, som g0r det i dag.
Si der kan altsi hentes nrsten et
halvt kg pi vagtskilen ved at gi, fra
en tung over/under til en lillesoster i
kaliber 20, i owigt i samme model og
udforelse.
Der er imidlertid et "men" i netop
denne sammenhrng, og det hrenger

sammen med rekylen. Mange har
den opfattelse, at siden en lille 20'er
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I

hvert

fald ikke sammenlignet med en rigtig

"mandfolke-l 2' er" . Den formodning
har i tidens lob medfgrt, at 20'erne
ofte fik betegnelser som damebosser,
ladies guns og junior-gevrrer. Altsammen i den sammenhreng, at lette
gevarer med mindre kaliberjo mitte
v&re mindre barske at skyde med.

Det er bide rigtigt og forkert.
Men mest forkert, fordi rekyle ikke
alene har noget med storrelse og
krudtpower at gbre. Det har i hoj
grad ogsi atgore med vrgt. Har man
proveskudt mange forskellige gevre-

rer i bide kaliber 20 og 12, vil man
vide, at der er stor forskel pi rekylpivirkningen. Den faktor, som giver
fornemmelse af den varste rekyle,
kommer fra dirlig tilpasning af gevrcret. Et gevrr, der ikke passer, giver alt
andet lige mere fglt rekyle end det
gevrr, som man skyder med som en
forlangelse af kroppen.
Ni,r man skyder med et haglgevrer,
vil den sikaldt fglte rekyle ikke vrre
ntrr si' stor som ved riffelskydning.
Det skyldes, zt ved haglskydning er

gevrret i bevrgelse, forhibentlig
korrekt skuldret, og skuddet afgives
mere eller mindre instinktivt. Attsi
faktorer, som go\ at vi fokuserer pi
selve vildtet mere end skuddet. Ved
riffelskydning er vi i en fastlist stilling, tager milrettet sigte og afgiver
skuddet efter mf,.ske flere skunder.
Psykologisk er vi klar over, at vi kommer til at marke rekylen. Vi forventer den.
Den matematisk beregnede rekyle
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er derfor ikke en faktor, som i jagtsammenhrng bgr vrere afgorende,
men vejledende. Det er interessant at
se , hvordan forskellen er pn den

beregnede rekyle for forskellige
viben og patroner. Isrer nir vi sam-

menligner kaliber 20 med kaliber 12.
Rekylen beregnes i denne model
medjoule som mileenhed.

RBxyLE-

REGNSI(ABETS TIME

i en helt normal jagtpatron
(30 gram hagl) i kaliber 12/70 i et
normalt gever pi ca. 3,1 kg er 35,5
joule. Det er en rekyle, som de fleste
kender og har en fornemmelse af.
Viljeg skyde med en kaliber 20/70
Rekylen

og en helt amindelig patron

(24
gram hagl), bliver rekylen 22,0 joule

i et gevrr med samme vregt

som

l2'eren. Men mange, der skyder kali
ber 20 vil gerne have lidt ekstra
power, si de vrlger fx en 20/76 mmpatron, oB si har vi pludselig en
rekyle pi 31,2 joule - altsi' stort set
det samme som i l2'eren.
Hvis vi nu gir ud fra, at kaliber
20-gevreret vejer f.eks. 400 gram mindre end 20'eren, og vi beregner med
samme patron (20/70/24 B), vit reky-

len ende pa omkring 30 joule. Altsi
har vi pludselig en rekylenerg, som
er den samme som l2'eren.
At gi efter deciderede letvregtere i
kaliber 20 kan vrere problematisk.
Beregningen viser eksempelvis, at en
kaliber 20 lewregt pi 2.1 kilo (den
findes, ja) mere end fordobler rekylen fra 22 il 46 joule.Jeg har provet

det, og det er ikke en kombination,
man vil gnske at bruge til mere end
et par skud om dagen. Det er faktisk
den samme rekyle som i dobbeltriffel
kaliber .460 Nitro Express.
Praktisk erfaring viser, at forskellen pi rekyler fra 30 til 35 joule nrermest ikke er m&rkbar. Si pn den led

kan man sige, at de matematiske
beregninger ikke skal afgore, om det
skal vrcre en 20'er eller en 12'er. Fxer
det enkleste at skyde med 28 gram
hagl i sin kaliber 12. Se vil den bereg-

nede rekyle

vrre identisk med en

kaliber 20 - nemlig 22 joule.
Det afgorende vil i den sidste ende
vrere smag og behag, samt ikke
mindst, hvad gevrret skal bruges til.
20'eren kan sagtens for en gennemsnitsskytte have samme kvaliteter og
effektivitet som en L2'er. Sa drejer
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Casar Guerinis Ellipse
Evo er et meget elegant

gevar med round body.
I kaliber 20-udgaven er
den efter min mening
det mest elegante i
klassen under 30.000 kr.
Men vnr forsigtig med
kal 20 Light, den veier
kun 2,3 kg, og det kan
give rekyl-problemen

Berettas Silver Pigeon
er et af de mest solgte

og mest populare
haglvdben i Danmark.
Der er i dag flere, som
gerne vil have denne
nyklassiker i kaliber
20, og det kan de fd.
Den er i samme prisklasse, og vagten er
lige tilpas mindre end i
storebroderen.

KaUBER I2 ELLEN 20

Setvfotgetig kan man ogsd fd sportspatroner i kaliber 20. 0g sammenligner man de to mest almindelige fypef
er derineiop denne simmeniang'lige mange hagl i hver patron: 24 gram. Sd her er der ikke hentet noget pd rekylen.

meget og ikke skyder si mange skud,

vil en lettere 20'er jo vrere et godt
valg.

Med omtanke kan onsket om
bide lettere viben og mindre fglt

i l2'eren pi jugt og konstatere:
"Hov, der er ingen patron i", og si
putter man en 12'er oveni. Der skal
ikke megen fantasi til at forestille sig,
hvad der sker, nir l?'er-ladningen

ind

rekyle godt op$ldes. Det kunne vtrre
en kaliber 20 med en vrgt lige under

skydes af.

tre kg. Kombineret med nogle af de
"lettere" patroner med enten 21 eller
24 gram hagl vil det helt klart vrre et
behageligt viben at skyde med. Fx er
der flere med svaghed i ryggen eller
andre led, som vil kunne have fordel
af sidan en kombination. Sidegevinsten er si ogsi den lavere vrgt, nir
man brerer vibnet.

at 90 procen t af alle kaliber 20-patroner er gule, si man kan se forskel.
Men ulykken som ovenfor sker altsi
fra tid til anden, si et godt rid er at

Pns PA DE sMA cuLE
Skal det vrre en 20'er, som enten

Det er bl.a. af sikkerhedshensYn,

holde orden i patronerne og i hvert
fald aldrig have de smi gule i samme

her i JAGT, Vildt & Viben bide i
lidt hojere end 12'eren.
Crsar Guerini er ogsi med i kali-

side mellem de fleste, somjo er over/

erstatte den, er der mange mulighe-

side-by-side, hvor man oftest kommer

Hvis valget er, at ZD'eren skal sti

ved siden af l2'eren, oB vi regner
med at bruge dem begge til praktisk
jagt, skal der lige en advarsel med:
Pas

pi

ikke at forveksle patronerne.

Den klassiske dgdssynd i denne sammenhreng er at putte en 20'er-patron
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model 725, som nu er kommet i kaliber 20 og har fiet megen ros i den
internationale presse.
Beretta har ogsi flere modeller i
kaliber 20, hvor den mest almindelige er Silver Pigeon, som er testet

I den brugte ende af hylden i jagtforretningerne stir der mange 20'ere
i god kvalitet, og det kan v&re muligt
at finde en rigtig fin rldre side-byunder.

der.

grlder fx Brownings meget roste

taske, som de andre!

til den gode
gamle l?'er eller miske helt skal

skal vrere et supplement

Pi over/under-hylden er udvalget
meget st@rre. De fleste producenter
tilbyder i dag deres over/undere i
bide kaliber 12 og kaliber 20. Miske
ikke lige fra premieredagen, men
2O'eren kommer hen ad vejen. Det

De nye findes naturligvis ogsi i

lidt op i overste ende af prislisten,
som man generelt gor med side-bysides. Men det kunne vrre Berettas
Silver Hawk (som er udgiet, men
findes mange steder) eller samme
firmas Paralello, som kom pi markedet sidste ir. Ellers skal man kigge pi
spanske

Arieta

og AYA.

kaliber 12 og 20. Sidstnarnte scorede

ber

2O-udbuddet,

og her er

det

Ellipse Evo-modellen med round

body, som springer i ojnene. Hvor
udgaven i kaliber LZ er nydelig, er
det samme gevrr i kaliber 20 endog
meget elegant.

Prismrssigt kan der vrre forskel
pi priserne, og det er som regel kaliber 2O-udgaverne, som koster lidt
mere end standard-12'eren. Det hrnger sammen med det faktum, at der
stadig bliver produceret flere t?'ere
til verdensmarkedet end 20'ere. r
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