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Auktionen.
Der er sket forandringer med hensyn til auktion, idet rodekassen er lukket.
Der vil dog forsat være auktion, men til den 29/11 er der ingen billeder af de
patroner, der kommer på auktion, men det vil der være derefter igen. Medlemmer er velkomne til at medbringe effekter til auktionen den 29/11 eller senere.
Patroner til fremtidige auktioner indleveres til formanden eller bestyrelsen.

Forskellige varianter fra Wasag.(Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft i Berlin)
De begyndte produktionen af jagtpatroner i 1908. Grünrock kommer fra dog ikke derfra.

Her er vist nogle sporlyspatroner, hvor der senere i bladet kommer nogle annoncer for
Gyttorps sporlyspatroner. Annoncerne går helt tilbage til 1933, og jeg har ikke set dem før.
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Den amerikanske tandlæge – Edward Maynard – er opfinderen af Maynard geværet og de
tilhørende patroner. Han startede i 1830erne på det amerikanske militærakademi West Point, men
på grund af helbredsproblemer måtte han stoppe allerede efter et år. Han bibeholdt dog forsat sin
interesse for mekanik og militær, idet han gennem livet fik ca. 25 patenter på opfindelser indenfor
området.
Maynard geværet findes i flere varianter, men fælles for dem alle er, at det er knæklås våben, der
åbnes ved at ”aftrækkerbøjlen” skubbes frem. Geværet lades med en patron, som er meget
karakteristisk ved at hylsterbunden har en meget større diameter end hylsteret, derved sikres det, at
systemet er gastæt.

I hylsterbunden er der et lille fænghul men ingen fænghætte. De første versioner anvendte et andet
af Maynards patenter – fænghætte båndet. Det minder meget om vores legetøjsrevolvere fra
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drengetiden, dvs. et papirbånd med et følsomt materiale fordelt med passende afstand. Det var en
teoretisk god opfindelse, men i praksis virkede systemet ikke særligt pålidelig sandsynligvis på
grund af vand, fugt, snavs osv.
Omkring 1860 fik Maynard patent på en version, som er vist ovenfor, og som viste sig at være
driftssikker. Den blev som en af de første bagladere produceret i større antal til såvel militær som
civilt brug.
Et større amerikansk auktionshus har i dag en til salg. Der er 3 forskellige løb til – og dermed 3
forskellige kalibre.
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De mest almindelige kalibre var .35 og .50 for Maynard geværerne, men de findes i andre kalibre
også. Den amerikanske borgerkrig betød en næsten uendelig efterspørgsel efter våben og
ammunition. Den amerikanske regering (Nordstaterne) købte og fik leveret under borgerkrigen ca.
20000 Maynard geværer med godt 2 mio. stk. patroner.
Efter borgerkrigen var der et kæmpe overskud af våben, og sammenholdt med den hurtige tekniske
udvikling betød det, at Maynard geværerne hurtigt kom ud af tjeneste i den amerikanske hær og
dermed ind på hylderne i arsenalerne, eller de blev forsøgt solgt til private. De nåede aldrig i større
omfang udenfor USA.
I dag kan man igen få hylstre og projektiler til Maynard geværet i kaliber .50 via Dixieguns i USA.
De forhandler mange spændende ting til primært antikke våben, se evt. på www.dixiegunworks.com
.

(Lars Malte, DWJ & Guns and Ammo).
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Wire eller ”bundne” patroner.
Der findes nogle specielle patroner, hvor de enkelte hagl er sammenbundet med f.eks. kobbertråd.
Nedenfor er der vist et eksempel på sådan patron.

Patronen kommer fra Martignoni, Genova, Italien, og de patroner af denne type, som jeg har set, de
har alle været fra Sydeuropa. Som det ses af top billedet, så er haglene forbundet med en
kobbertråd. Hermed holder haglsværmen sammen selv på længere hold, og patronen giver dermed
et mere tæt skudbillede. En almindelig ”buckshot” patron et netop kendetegnet ved, at selv om de
enkelte store hagl har en høj anslagsenergi, så gør det meget spredte skudbillede ved længere hold,
at værdien af buckshots er tvivlsom.
Det problem forsøger patronen at løse. Af praktiske og/eller økonomiske årsager findes de kun med
store hagl. Patronerne findes også med plastikhylster, som vist nedenfor.

Af siden – efter mit bedste italienske - fremgår det, at rækkevidden skulle være 80m til 150m !!!!!
Noget helt andet vil være at finde det korrekte foran hold til vildtet på den afstand.
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Gyttorp Sporlys

Jeg har fået tilsendt nogle svenske annoncer tilbage fra 1933, der viser Gyttorps sporlys patroner, og
dem viser jeg her og på de næste sider, da jeg tror, at mange medlemmer finder dem ganske interessante.

1. Annonce fra 1933
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Ove har fået fat i prøveæsken fra Eley, som er vist ovenfor. Til æsken hører et ”låg” i samme
materiale og farve, som selve æsken er fremstillet i. Tidsmæssigt må den være fra efter marts 1907,
hvor Eley opnåede rettighederne til varemærkerne Aquoid og Zenith, og jeg vil tro, at den er før 1.
Verdenskrig.
Patronerne i æsken er ”rigtige” prøve patroner. F.eks. er
fænghætten i alle patronerne gennemboret, de har alle et
lille hul i fænghætten.
Nogle af patronerne er lukket med den korrekte
lukkeskive fabriksmæssigt, men patronerne indeholder
hverken krudt, filtprop eller hagl.
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I sidste nummer af Aquila efterlyste jeg informationer om de lange patroner fra Winchester.
Fra formanden har jeg fået tilsendt billedet til
venstre med følgende forklaring.
I Australien indførte man for en del år siden told
på krudt til genladning. I et forsøg på at omgå
denne told, fyldte man disse lange hylstre med
krudt, men kaldte dem stadigvæk for patroner i
stedet for krudt pakket i plastikhylstre.
Kunderne kunne nu købe ”patronerne”, og
tømme dem for krudt når man skulle til at
genlade patroner.
Jeg kan dårligt forstille mig, at de var beregnet
til afskydning, og i det hele taget var det en farlig
form for indpakning.
Det er endnu et kreativt forsøg på at undgå
skatter og afgifter.

Fra Arne Petersen har jeg fået tilsendt et billede af en faktura fra Gustav Genschow & Co. fra 1899.
Af brevhovedet kan man blandt andet læse, at firmaet havde relationer til Georg Egestoff an
Linden, hvor Gustav Genschow blev uddannet indenfor branchen.
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Derudover kan man se, at firmaet havde rettighederne til haglpatronerne af varemærket Tell, Jagd
og Schneffe, hvor Tell er velkendt blandt samlere, mens de to sidste er mere ukendte. Med Schneffe tænker jeg ikke på patronen fra Hirtenberg i Østrig, som er ganske almindelig.

Den 27. September holdt vi møde i Fåborg, hvor Kai havde sørget for, at mødet blev holdt i fine
rammer. Mødet var velbesøgt, og vi fik blandt andet besøg af 4 norske samlere, der var på vej hjem
fra ECRA-mødet i Holland.
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Program for 16/11:
•
•
•
•

10
12
13
15

mødetid
frokost
auktion
kaffe

Tilmelding sker til Steen E. M. eller til et bestyrelsesmedlem.
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