Aquila

I starten af 1890’erne etablerede Poul Nielsen sig i Århus som konservator. Pudsigt nok anvendte
Poul Nielsen i starten af karrieren sig af uglen i annonceringen af forretningen.

Som det fremgår af annoncerne, så flyttede Poul Nielsen sin forretning lidt rundt i Århus, men
forretningen blev lige til det sidste i 1972 tæt ved Store Torv i Århus. I 1906 var han flyttet til
Frederiksgade 18C, og han udvide nu sit sortiment til også at omfatte jagtvåben og ammunition.

I forbindelse med udvidelsen til også at være jagtforretning begyndte Poul Nielsen at anvende ørnen
i markedsføringen, og heraf kommer navnet på forretningen ”Aquila”, hvilket betyder ørn på
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spansk. Han må også ret hurtigt have fået fremstillet nogle patroner med Aquila logoet, idet allerede
i 1909 ser vi annoncer for den nye patron.

Heraf ser vi at forretningen nu er flyttet til Sct. Clemensborg, hvilket ligger ved Store Torv i Århus.
Derudover fremgår det, at han solgte 42000 patroner i 1908 sæsonen. Patronerne var blandt andet
pakket i æsker, som vist nedenfor.

Af æsken fremgår det, at patronerne var maskinladte (underforstået hos ham). Hans lademaskiner er
måske dem, han senere kaldte patronfabrikken ”Danica”, men der ligger ingen konkret information
derom. De blev solgt med og uden ørn, og af dem uden ørn findes den i flere rødlige varianter, og
teksten står nu på skrå. Derudover findes patronen med centraltændning og med pinfire tændning.
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1.1

2.1

2.2

2.3

Allerede året efter dvs. i 1910 annoncer Aquila med nogle nye patroner - Mjølner og Gungne.
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Mjølner patronen kender vi kun fra annoncer, der er p.t. ikke kendskab til nogle fysiske Mjølner
patroner. Patronen blev kun markedsført i 1910 og 1911, så noget tyder på, at patronen kun var på
markedet i ganske kort tid, og den blev måske kun fremstillet i et meget begrænset antal.
Gungne patronen i første version, dvs. den med teksten på skrå og stor messing kappe, har vi heller
ikke set i virkeligheden, vi kender den kun fra annoncerne. Af senere annoncer kan vi se, at den
blev tilbudt i farverne rød, blå og gul, hvilket måske afspejler den engelske tradition for kaliber 12,
16 & 20.
I tiden 1911 til 1914 annoncerede Aquila for Gungne, Nobile, Aquila og Volcanus patroner, hvor
den sidste var Aquila’s sortkrudtspatron.

Volcanus patronerne blev solgt i æsker, som vist nedenfor.
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Volcanus patronerne blev fremstillet i en rød og blå version, og de ses med dansk og engelsk tekst
påtrykt hylstrene. Derudover er der forskellige bundstempler, lukkeskiver og veje, som teksten er
påtrykt hylstrene, som det ses nedenfor.

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

I 1914 kommer E. Jensen Wærum til forretningen, men hvornår han overtager forretningen fra Poul
Nielsen vides ikke præcist. Af annoncerne fremgår det, at det sker i 1919. Poul Nielsen flytter op på
1. Sal, og der starter han en en gros forretning med jagtartikler. Senere indgår han i samarbejde med
en Schultz, og derfra kommer bundstemplet P.N.& S.
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Under 1. Verdenskrig ser vi ingen annoncer fra Aquila, hvilket meget vel kunne skyldes problemer
med leverancer. I 1920 starter Aquila igen med markedsføringen af deres patroner, men nu har de
kun 2 patroner med: Gungne og Nobile.

5.1

Den viste Gungne patron er anden version med teksten trykt vandret, og bundkappen er ikke så
lang, som den var annonceret på den 1. version.
Nobile patronerne blev leveret i en rød æske, som minder meget om æskerne til Volcanus. Der er
ikke kendt nogen æske til Gungne patronerne.

Nobile patronerne er de mest almindelige Århus patroner. De findes i to farvevarianter – Blå/lilla og
rød. Derudover findes Nobile patronerne med dansk eller engelsk tekst påtrykt hylstrene, samt
forskellige bundstempler og lukkeskiver. Kronologien i patronerne kendes desværre ikke.
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4
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I 1928 overtager Jens Lopdrup forretningen af E. Jensen Wærum. Samtidigt ser det ud til, at
markedsføringen af Århus patronerne stopper, idet den sidste kendte annonce er fra 1929. Årsagen
kunne måske være, at konkurrencen fra Hærens Krudtværk var blevet for stor, efter at Krudtværket
havde ændret strategien i starten af 1920’erne, samt at den indførte told på patroner var begyndt at
virke. Hærens Krudtværk nåede op på en markedsandel på ca. 80% i 1930’erne.
Parallelt med salget af de ovenfor nævnte patroner blev der også solgt Danica patroner. Der er ikke
kendt nogen annoncer for Danica patroner, de er kun nævnt i Petersen Bach katalog fra 1914-15, og
derfor kendes det ikke meget til patronerne.

8.1

8.2

8.3

9.1

Fra Aquila er der også kendt nogle lukkeskiver.
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I hvilken forbindelse/periode de et tænkt anvendt vides desværre ikke. Forretningen har handlet
med genladnings artikler, men de kan også være anvendt i forbindelse med, at de selv har ladt
patroner. At de har handlet med genladnings artikler, ses af haglæsken fra Langaa hagl, som var en
meget udbredt artikel dengang, og forhandler satte ofte sit navn på æsken.

I 1940 flytter forretningen til Volden 2 (eller St. Torv 16), idet forretningen var en hjørneejendom.
Jens Lopdrup sælger forretningen i 1969, og efter kun 3 år mere lukker Aquila i 1972.
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