
4 x 8R

Patronen er Tysk øvrige data er ukendt

= Dynamit Nobel A.-G.  RUAG siden 2003
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover

Tyskland

‘
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4,3 x 7
4mm M 20

4mm M.20 er en centerfire øvelsespatron med kugleformet 
blyprojektil.
Drivladningen er en lille Pistol primer, den bruges sammen 
med en adapter bestående af en metalpatron der er gennem-
boret og i nogle tilfælde forsynet med riffelgang.
Blev bla. Brugt til indendørs skydning med gav. M 89.

Kuglevægt = 7 gr = 0,45 g

Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G. Munitionsfabrik
Nürnberg, vormals H. Utendoerffer
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5mm Pinfire

Pinfire patronen blev i 1828 opfundet af en franskmand ved
Casimir Lefaucheux, som efterfølgende tog patent på 
systemet, patentet blev udtaget i Paris i 1835.
Den viste patron er en 5mm
Producent ukendt
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5mm French C.F.
( 8 5 x 11R )

Patronen er kun produceret i Fransk, det er en kravepatron med
centraltænding,
Patronen er udviklet omkring 1890 og har en kuglevægt der går
fra 18.05 til ca. 30.00 gr

= Gévelot & Gaupillat
50 Rue Ampere Paris
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22 Winchester Automatic
( 5,6 x 17R )

Det er en cal. .22 Winchester Auto Cartridge - også kaldet
.22 Winchester Automatic.
Der er kun ganske få rifler der er kamret til denne patron
Winchester m 1903 er den oprindelige riffel til denne patron

Patronen blev lavet primært fordi det er den første patron
der blev lavet til røgsvagt krudt.

De gamle ( dengang ) patroner i cal. 22L blev typisk ladet
med sortkrudt, så for at undgå misforståelser og dermed
skader, blev Winchester Automatic fremstillet,de rifler der
dengang fantes til .22L kunde ikke tåle det tryk son den nye
patron udviklede

 Model 1903 er siden udskiftet med model en model 63 i 1933 
den var i cal. .22LR og kunde holde til det nye røgsvage
krudt
Model 63 blev produceret af både Wincheste og af Taurus på
licens Winchester stoppede produktionen i 1958

H = Winchester Repeating Arms Company
Fra 1931 Winchester Cartridge Corp./ fra
1944 Olin Industries
New Haven Connecticut

U.S.A.
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.22 BB Cap
Det er en af verdens første hylsterpatroner den blev introduceret i
1845 beregnet for en Flobert riffel beregnet til indendørs målskyd-
ning, Riflen blev også kendt under navnet Saloon rifles, Amerikan-
ske firmaer producerede patronen op til WWII

     = Fiocchi Munizioni S.P.A.
Via Santa Barbara, 4
Brescia   Italien

    = Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G. Munitions-
fabrik Nürnberg, vormals H. Utendoerffer
Nürnberg Tyskland

  HP = Hirtenberger Patronen-, Zündhütchen- und Metall-
warenfabrik A.-G.  Leobersdorfer Str. 31-33
Niederösterreich   Østrig
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.22 Short
( 5,6 x 10,5R )

Det er verdens første hylsterpatroner den blev introduceret i 1857
beregnet for Smith & Vesson

s  første revolver, og er stadig almin-
delig brugt over hele verden. Ligeledes bliver den stadig brugt til
olympisk match-skydning

= Sellier & Bellot
Czechoslovakia  
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.22 Long Rifle
( 5,6 x 15,5R )

Patronen formodes at være udviklet af J. Stevens Arms & Tool Co.
I 1887 ,den har en 40 gr kugle i modsætning til 22 Long der har en  
kugle på 29 gr

= Lapua Nammo Oy Finland

= Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G. Munitions-
fabrik Nürnberg, vormals H. Utendoerffer
Nürnberg   Tyskland

REX = Sellier & Bellot  Prague  Blanicke Strojirny
Czechoslovakia 

VZ = Vereinigte Zünder- und Kabelwerke A.-G.
Sachsen   Tyskland
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.22 Long Rifle
( 5,6 x 15,5R / .22 Hollow Point )

Patronen er af typen Hollow Point ( HP ).

     = ICI Metals Ltd. (Kynoch)
Imperial Chemical Industries (ICI)
Witton  Birmingham

England

20/9



.22 Long Rifle
( 5,6 x 15,5R )

Patronen er Russisk  med stål hylster, patronen er uden bundstæm-
pel 
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.22 Long Rifle
( 5,6 x 15,5R / 22 Win Super-X )

Det er en super speed patron hvilket betyder at det er en patron
med ekstra høj udgangshastighed, for at formindske afsmitningen af
bly i piben er projektilet kobber-platteret.

 = Winchester Repeating Arms Company
from 1931 with Winchester Cartridge Corp./ 
from 1944 with Olin Industries
New Haven  Connecticut

U.S.A.
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.22 Long Rifle
( 5,6 x 15,5R )

Patronen eren Eley forsøgspatron, projektilet er af tin

E = Eley Ltd.  Selco Way, off First Avenua
Minworth  Sutton Coldfield

England
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.22 Long Rifle
( 5,6 x 15,5R / .22 LR Tracer )

Patronen er med lysspor, den bruges bla. Af forsvaret til træning 
af kampvogns besætninger, ved skydning med kanonen påmonteret
en cal. 22 pibe og spec. optik skydes der på indendørs skydeanlæg.

E = Eley   West Midlands
England
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.22 CCI Stinger
( 5,6 x 17,5R )

.22 stinger var den første af en serie udviklinger i forsøg på at
forbedre cal. 22 LR, den blev introduceret af CCI i 1977.
Forsøget var en suses og blev omgående kopieret af andre bla.
Winchester. Patronen har ca. 25 større hastighed og energi end 
22LR, målene er de samme som 22LR bortset fra hylsterlængden
der er øger med 2mm.

Cascade Cartridge Inc.
Lewiston  Idaho

U.S.A.
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.22 Extra Long

Patronen blev introduceret i 1880, den var beregnet for brug i bla.
Ballard, Remington, Stevens, Wesson mm.. 
Den har samme projektil som 22 Long Rifle, det lange hylster er
ladet med 6,0 gr sortkrudt. Patronen blev aldrig populær på grund
af den dårlige pression.

Den her viste patron er produceret af

RWS = Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G.
 Munitionsfabrik Nürnberg, vormals H. Utendoerffer
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.22 Extra Long

Patronen blev introduceret i 1880, den var beregnet for brug i bla.
Ballard, Remington, Stevens, Wesson mm.. 
Den har samme projektil som 22 Long Rifle, det lange hylster er
ladet med 6,0 gr sortkrudt. Patronen blev aldrig populær på grund
af den dårlige pression.

Den her viste patron er med Lysspor ( Tracer )

RWS = Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G.
 Munitionsfabrik Nürnberg, vormals H. Utendoerffer
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.22 WRF
( 5,6 x 24R / 22 Winchester Rimfire )

Patronen blev introduceret i 1890 beregnet for Winchester Model
1890 pump og slide-action riffel. Patronen og våben kamret for 
patronen produceres ikke mere. 

U = Remington Arms Company, Inc.
Bridgeport  Connecticut

U.S.A.
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.22 WMR
( 5,6 x 27R / 22 Win. Mag. Rim )

Patronen blev introduceret i 1959 af Winchester men de markeds-
førte ikke et våben for patronen før godt et år efter. 22 WMR er
længere og er kraftigere ladet end 22 WRF. Hylster dimensionen er
ens bort set fra hylsterlængden, så 22 WRF kan fungere i et våben
der er kamret for 22 WMR 

Den viste patron er med et kappeklædt Hollow-Point projektil
( JHP )

= Hirtenberger Patronen-, Zündhütchen- und
Metallwarenfabrik A.-G.
Hirtenberg  Niederösterreich

Østrig
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.22 WMR
( 5,6 x 27R / 22 Win. Mag. Rim )

Patronen blev introduceret i 1959 af Winchester men de markeds-
førte ikke et våben for patronen før godt et år efter.

Den viste patron er med et kappeklædt projektil ( FMJ )

= Winchester Repeating Arms Company
from 1931 with Winchester Cartridge Corp.
from 1944 with Olin Industries
New Haven  Connecticut

U.S.A.
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.22 WMR
( 5,6 x 27R / 22 Win. Mag. Rim )

Patronen blev introduceret i 1959 af Winchester men de markeds-
førte ikke et våben for patronen før godt et år efter.

Den viste patron er med et kappeklædt projektil med plast tip, 
( Remington AccuTip-V )

R = Robin Hood Ammunition (Powder) Company
Bought out by Remington
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17 HMR
( Hornady Magnum Rimfire )

Kal. 17 HMR introduceret i 2002, med det formål at give småvildt og
skadedyrs-jægere en hurtigere patron med en fadere kuglebane end .22 WMR
.17 HMR er baseret på halsreduceret hylster fra .22 WMR
kombinationen af høj udgangshastighed og en mere effektiv projektil giver en
kugle der er effektiv på op til ca. 200m

Vo =      2550 fps   =    777 m/s

H = Hornady Mfg. Co
3625 Old Potash Highway
Grand Island    Nebraska
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.17 Remington
( 4.3 x 45.5 )

Remington introducerede kal. 17 i 1971 og dengang var det den
mindste kaliber der blev fremstillet kommerciel, patronen giver en
meget lille rekyl og har meget flad kuglebane. Hylstret er et
Kal. .223 Remington ( 5.56 x 45 Nato ) hvor halsen er reduceret til
kal. .17

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 56.90 mm = 2.24 “
Hylsterlængde = 45.62 mm = 1.8 “
Kuglediameter = 4.37 mm = 0.172 “
Kuglevægt = 1.62 g = 25 gr
Vo = 1231 m/s = 4040 ft/s

      R - P = REMINGTON-PETERS
In use from 1960 until now by factorys of the
REMINGTON-PETERS Group

U.S.A.

9/9



.22 Hornet
( 5.6 x 36R )

Patronen startede som en wildcat 1920 

erne ,den blev udviklet
Col. Townsend Whelen og captain G.L. Wotkyne hos Springfield
fabrikkerne, i 1930 begyndte Winchester at producere patronen

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 43.69 mm = 1.72 “
Hylsterlængde = 35.56 mm = 1.4 “
Kuglediameter = 5.68 mm = .22 “
Kuglevægt = 2.92 g = 45 gr
Vo = 816 m/s = 2277 ft/s

Projektilet på den viste patron er en blødnæset ( JSP )

Sakko = OY SAKO AB  RHIIHIMAKI  
Finland
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222 Rem.
( 5,6 x 43 - 5,56 x 43 )

222 Rem. blev introduceret af Remington i 1950 en stor del af
takken herfor skyldes Mike Walker en mangeårig medarbejder hos
Remington, den blev for bnechrest skytter en populær kaliber
omkring 70 erne, men senere mistede den en stor del af sin 
popularitet til 223 Rem.

SAKO = Oy Sako A.B.   Sakonkatu 2  Riihimäki
Finland
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222 Rem.
( 5,6 x 43 - 5,56 x 43 )

222 Rem. blev introduceret af Remington i 1950 en stor del af
takken herfor skyldes Mike Walker en mangeårig medarbejder hos
Remington, den blev en populær jagtkaliber omkring 70 erne
men i 90 erne mistede den en stor del af sin popularitet til 223 Rem.

norma = Norma Precision AB  Jägargatan  Amotfors
Sveig

SAKO = Oy Sako A.B.   Sakonkatu 2  Riihimäki
Finland
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.22-250 Remington
( 22Varminter )

Patronen startede som en wildcat 1930

erne man brugte hylstret fra 
Kal. .250-3000 reducerede halsen til kal. .22 ,den fik en stor popu-
laritet der holdt i mange år så da efterspørgselen vedblev begyndte    
Remmington at producere patronen i 1965,det er en af de få wild-
cats der har udkonkurreret sit kommercielle modstykke nemlig .220
Swift

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 59.18 mm = 2.33 “
Hylsterlængde = 48.50 mm = 1.9 “
Kuglediameter = 5.68 mm = .22 “
Kuglevægt = 3.56 g = 55 gr
Vo = 1120 m/s = 3675 ft/s

Den viste patron har et blødnæset projektil ( JSP )

norma = A.B. NORMA PROJEKTILFABRIK
S-67040 AMOTFORS    Sverig
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223 Rem.
( 5,56 x 45 )

Patronen dukkede op 1957 som en eksperimentel militær kaliber 
beregnet for Armalit AR-15, I 1964 blev den optaget officielt i
U.S.Army under betegnelsen Ball cartridge M 193.
Kort tid efter indførselen i U.S.Army lancerede Remington en
civil version hvilket har resulteret at hen kaliber stortset har 
udkonkurreret 222 Rem.

FC = Federal Cartridge Company  900 Ehlen Drive
       Anoka,  Minnesota   U.S.A.
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223 Rem.
( 5,56 x 45 )

Kort tid efter indførselen i U.S.Army lancerede Remington en
civil version hvilket har resulteret at hen kaliber stortset har 
udkonkurreret 222 Rem.
Den viste patron er med en JSP projektil

PMC         =        Poongsan Metal Manufacturing Co., Ltd. (PMC)
Pusan     Syd Korea

SAKO       =        Oy Sako A.B.   Sakonkatu 2  Riihimäki
Finland
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5.6 mm Velo Dog
( 5,7 x 29R )

Patronen er udviklet i 1894 for brug i en Revolver af samme navn
produceret af CF Galand of Liege.
Den fik navnet fordi den var beregnet for brugere af Velosopeder
( cykler ) til beskyttelse mod vilde Hunde, en del af de våben 
eksistere stadig speciel i Spanien og Portugal, patronerne 
produceres stadig fra tid til anden.

G.F.L. = S.A. GIULIO FIOCCHI  LECCO
ITALIEN
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6 mm Norma BR
( 6 x 40 )

I 1996 kom Norma på markedet med deres 6mm BR, men 
Remington BR var standardriseret i1978 og kom på markedet  i
1988. I princippet er de to patroner ens, dog er Norma korrigeret
med hensyn til SAAMI specifikationerne, den originale hylsterhals
var ikke dyb nok til moderne VLD projektiler som er både længere
og større i diameter end dem der kunde fås i 1978 .

Patronlængde = 62 mm
Hylsterlængde = 39.62 mm
Kuglediameter = 6.28 mm
Kuglevægt = ?
Vo = ?

Den viste patron er forsynet med et Sierra Diamond line projektil.

Norma = A.B. NORMA PROJEKTILFABRIK
S-67040 AMOTFORS  Sverig
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5,56 x 45
( 5,56 x 45 Nato )

Patronen er næsten identisk med .222 Rem. men med et 3mm 
længere hylster, den blev indført i U.S.Army i 1964 og blev 
fornylig indført som Nato-standard og samtidig ændret, den fik en
tungere kugle og våbnene fik en anden riffelstigning nemlig 1 til 7".

T = SM Schweizerische Munitionsunternehmung
Allmendstrasse 74  Thun

Switz

PSD = Poongsan Metal Manufacturing Co., Ltd. (PMC)
Pusan      Syd Korea

86 = Pretoria Metal Pressings (Pty)
Division of Denel /Armament
Development and Production Corp. (Armscor)

Privat Bag X334    Pretoria
Syd Afrika
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.250 SAVAGE
.250-3000

Patronen introducerede i 1915 af Savage Arms 
Company beregnet for deres berømte Model 99
lever-action rifel, den vagte opsigt da det var den første
patron som havde en udgangshastighed der
var over 3000 ft/s ( 914 m/s ).
Den blev fra starten forsynet med en kugle på 87gr. 
I 1921 kom Western Cartridge Company med en 
Kugle på 100gr. I dag bruges typisk kugler med en 
vægt fra 80 til 120 gr.

   SUPER SPEED =
Winchester-Western Division
Olin Mathieson Chemical Corporation

New Haven U.S.A.
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.25-06 Rem.
6,5 x 63

Patronen er opstået som en wild-cat, det er betegnelsen for en 
privat udviklet kaliber baseret på en modificering af en kendt
patron.
.25-06 er opstået omkring 1920, formegentlig fra A.O.Neidner 
gunsmithing firma, patronen blev kendt under navnet .25 Gnidder.
Den senere introducering af en langsom brændende krudt som feks.
H4350 forbedrede patronens effektivitet som derfor blev stadig mere
populær.
Omkring 1970 kom Remington med en standardisering af .25-06
og tilbød den sammen deres flagskib Model 700 bolt-action riffel.
Hylstret var oprindelig et modificeret 30-06 hylster.

     R-P = Remington-Peters  Bridgeport U.S.A.
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5,6 x 61
( 5,6 SE v.H. / 5,6mm Vom Hofe Super Express )

Patronen blev introduceret i 1937 sammen med 5,6 x 61R af
E. A. Vom Hofe for hans serie af Tysk fremstillede Mauser-action
express rifler, en del blev eksporteret til U.S.A.
Våben kamert for den kaliber blev gen-introduceret af Stoeger Arms 
Corp. I 1962. Patronen kan med en kugle på 77 gr nå en hastighed
Vo = 1100 m/s

   = Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G.
Gartenstr 63-71  Karlsruhe  Baden

Tyskland
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6,5 X 58R
(8/6,5mm Patron / 6,5 x 58R Krag-Jörgensen )

Dansk patron beregnet 6,5mm Forsøgsgevær M 1928/33 geværet er
et Finskydningsgevær fremstillet på at 89 geværets låsesystem
geværet blev brugt af  Skytteforeningerne. Patronen blev konstru-
eret af H.T.K. 

Patronvægt = 27 g
Projektilvægt = 9,0 g
Krudttype = Røgfrit
Krudtvægt = 2,9 g
Vo = 760 M/sec

HL = Hærens Laboratorium
København

13/11



6,5 x 50,5 SR
( 6,5mm Arisaka )

Patronen blev introduceret in1897 men bedst kendt for brug i den
modificeret Mauser-type Model 38 Japanske riffel fra 1905.
Patronen har intet bundstæmpel, dette er ikke usædvanlig for
Japansk ammunition brugt under WW II.
Fabrikanten ukendt
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6,5 x 52,5
( 6,5mm Manlicher Carcano / 6,5 mm Mlo 91 )

Patronen blev optaget som den offecielle patron i det Italienske
militær i 1891.

BPD = Bombrini Parodi-Delfino S.P.A.
Via Del Corso 267,  Roma

Italien

SMI = Societa Metallurgica Italiana
Viale Luigi Orlando, 325,  Campo Tizzaro
Toscane.   Italien

  
&& = Ukendt Rusisk producent
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6,5 x 53R
( 6,5mm Manlicher / 6,5 Dutch Manlicher )

Patronen er udviklet af Manlicher og brugt i bolt-action Dutch
Model 1892, 1895 og i den Rumænsk Model 1893 og 1893 patronen
blev droppet  af begge lande efter WW II.

  
DWM = Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G.

Berlin & Karlsruhe
Tyskland
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6,5 x 53R
( 6,5mm Manlicher / 6,5 Dutch Manlicher )

Patronen er udviklet af Manlicher og brugt i bolt-action Dutch
Model 1892, 1895 og i den Rumænsk Model 1893 og 1893 patronen
blev droppet  af begge lande efter WW II.
Den viste patron er en Engelsk producere jagtpatron med et 
blødnæset projektil ( JSP ).

KTNOCH = Imperial Metal Industries (Kynoch) Ltd.
Imperial Chemical Industries (ICI)
Witton,  Birmingham

England
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6,5 x 53R
( 6,5mm Manlicher / 6,5 Dutch Manlicher )

Patronen er udviklet af Manlicher og brugt i bolt-action Dutch
Model 1892, 1895 og i den Rumænsk Model 1893 og 1893 patronen
blev droppet  af begge lande efter WW II.

35 = Staatsbedrijf Artillerie-Inrichtingen, State factory
Hemkade,  Zaandam
Holland
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6,5 x 54
( 6,5mm Mannlicher-Schönau / 6,5mm Greek )

Patronen var oprindelig Græsk militær kaliber designet i 1900 og
brugt i Mannlicher Model 1903, patronen blev også en populær
jagtpatron både i Europa ug U.S.A.
Den viste patron er en jagtpatron ladet ned et blødnæset projektil.

RWS = Dynamit Nobel A.-G.
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover

Tyskland
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser / 6,5 m Norwegen M 1910 )

Patronen er M 94 fremstillet under WWII og findes med årstallene
41 og 42, den er ladet af DWM for Sverige, det siges at producenten
var FN-fabrikken i Liege i Belgien som udførte ordren. FN var under
Tysk kontrol og DWM var sat til at administrere fabrikken.
Ammunitionen skal være leveret til Sverige som en del af betalingen
for Svensk jernmalm.

DWM = Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G.
Berlin & Karlsruhe
Tyskland
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser / 6,5 mm Norwegen M 1910 )

Den viste patron er M. 94 med Lysspor, markeret med Hvid 
projektil-tip

Amf = Ammunitionsfabrik

24 = Norrahammars Bruk
Norrhammar Sverige

K = Amf Karlsborg
Sverige
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser / 6,5 mm Norwegen M 1910 )

Patronen er resultat af et Norsk-Svensk samarbejde og i 1894 blev
den indført som standard kaliber i både Norge og Sverige, den
oprindelige model har et lang rundnæset projektil på 10,10 g og en
udgangshastighed på 720m/s, en praktisk skudafstand på 350m og 
en effektiv skudafstand på ca. 1200 m.

Den viste patron er M. 94

Amf = Ammunitionsfabrik

25 = Vulcans Tändsticksfabrik
Tidaholm Sverige

V P T = Valtion Patruunathedas
Lapua Finland
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser / 6,5 m Norwegen M 1910 )

Patronen er M 94 fremstillet i Danmark.
Den Danske Brigade var i Sverige blevet bevæbnet med den Svenske
Mauser og den blev efterfølgende brugt af hæren en tid derefter,
Riflen har også været brugt i De Danske Skytte-, Gymnastik- og 
Idrætsforeninger

Patronen er ladet med et nikkel klædt projektil ( FMJ )

HA = Hærens Ammunitionsarsenal
København
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser )

Patron M 94 blev senere modificeret, i stedet for den rundnæser
projektil blev der brugt et projektil af typen ogival boat-tailed på ca.
9 gr og en Vo på ca. 800 m/s, patronen fik betegnelsen M. 41, den
viste sig at være utrolig præcis og blev derfor meget populær blandt
både konkurenceskytter og  jægere verden over

R.A. = Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Raufoss Norge

METALLVERKEN = Svenska Metallverken A.B.
Siden 1965: AB Norma Projectilfabrik
Vasteras Sverige

Rundnæset   Boat-Tailed
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Cal. 6,5 x 55
( 6,5 x 55 SE / 6,5 x 55nn Mauser )

Patronen er en Eksercer-patron. 
Patronen bruges bl.a. til undervisning i våbenbetjening

K = Vulcans Tändsticksfabrik
Tidaholm Sverige
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser )

Patron M 41 Fremstillet i Tyskland i 1941, hylstret er af stål projek-
tilet er med kappe af Tombak ( FMJ )

fva = Draht- und Metallwarenfabrik GmbH
Salzwedel Tyskland

23/6



6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser )

Patronen er af typen Diamond Line, d.v.s. projektilet er coated med
et smøremiddel der er baseret på Molybdændisulfid og det er forseg-
let med et tyndt lag voks, denne coatning påstås at forlænge pibens
levetid,  

      
       

Norma = Norma Precision AB  Jägargatan
Amotfors   verige
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser )

Patron M 41 Norma messinghylster galvaniseret, ammunitionen er 
patroneret og solgt af A/S Dansk Ammunitionsfabrik OTTERUP,
denne type findes også som genladet i brugte hylstre, hylsterbund er 
da mærket med en lille cirkel for hver gang hylstret er genladet,
jeg har set hylstre med op til 5 cirkler.

                                                       

Normahylster genopladt 2 gange

Norma  = Norma Precision AB 
Jägargatan  Amotfors
Sverige
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6,5 x 55
(  6,5x55mm Mauser )

Det er en specialpatron beresnet for træningsskydning med dyseka-
non   84 mm Carl Gustav monteret med 6,5mm indstiksgavær.
Patronen er med reduceret ladning for at opnå de samme ordinater 
som 84mm granaten.

070 = FFV Vanäsverken  Karlsborg
Sverige
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6,5 x 55
( 6,5x55 SE / 6,5x55mm Mauser )

Patronen Model 94 / 41 har vist sig at være meget præcis og er bla.
meget brugt i de Nordiske lande til både jagt og konkurenceskyd-
ning, derfor har Norma løbende forbedret denne ammunition,
man har ændret fremstillingsmetoden af projektilerne, ved at træk-
ke kappen så den er lukket i bunden hvorved man kan få en mere
ensartet godstykkelse og derved forbedrede ballistiske egenskaber.  

       Ældre type FMJ  Ny type JHP ( Hulspids )
       

Norma = Norma Precision AB  Jägargatan
Amotfors   verige
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6,5 x 55
(  6,5x55mm Mauser )

Patronen har betegnelsen Øvningspatron og er beregnet til skydning
på max 100 meter.
Patronen blev kaldt en rekrut patron, hylstret er et norma hylster
der er galvaniseret og genladet af 
A/S Dansk Ammunitionsfabrik OTTERUP
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6,5 x 55
(  6,5x55mm Mauser )

Patronen har betegnelsen Øvningspatron M 12 den har en projektil-
vægt på 0,60 g og er beregnet til skydning på max 30 meter.
Projektilet består af en kappe sommetider kun kapper og 
sommetider med en kærne af træ.
Den viste patron er med trækerne i projektilet.

       
070 = FFV Vanäsverken  Karlsborg

Sverige

K = Vulcans Tändsticksfabrik
Tidaholm Sverige

VPT = Valtion Patruunathedas
Valmet Oy  Lapua

Finland
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6,5 x 55
(  6,5x55mm Mauser )

Patronen har betegnelsen Øvningspatron M 44den har en projektil-
vægt på 4,0 g og er beregnet til skydning på max 100 meter.

26 = Svenska Metallverken A.B.
Fra 1965: AB Norma Projectilfabrik

Sverige

586 = Hirtenberger Patronen-, Zündhütchen- und Metall-
warenfabrik A.-G.  Leobersdorfer Str. 31-33
Hirtenberg  Niederösterreich Østrig
For Sverige

K = Vulcans Tändsticksfabrik
Tidaholm Sverige
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6,5 x 55
(  6,5x55mm Mauser )

Løspatron M.14, patronen er med træprojektil

Projektil vægt ca. 0,6 g

Amf = Amf =Ammunitionsfabrik

27 = Norma Precision AB
Amotfors Sverige

HA = Hærens Ammunitionsarsenal
København
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6,5 x 55
( 6,5 x 55 SE / 6,5 x55 Mauser )

Den viste patron er en blødnæset jagtpatron, projektilet er 
kappeklædt ( JSP )

Norma         =      Norma Precision AB
      Jägargatan,  Amotfors

Sverige
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6,5 x 55
( 6,5 x 55 SE / 6,5 x55 Mauser )

Den viste patron er en blødnæset jagtpatron, projektilet er 
rundnæset kappeklædt ( JSPRN )

Norma         =       Norma Precision AB
      Jägargatan,  Amotfors

Sverige

7/1



6,5 x 57
( 6,5 x 57 Mauser )

   Patronen er udviklet omkring 1893-94 ved simpelthen at 
   halskalibrer en 7 x 57 Mauser markedsført som en jagtkaliber
   Den har aldrig været brugt som en militærkaliber nogle steder,
   derimod har den utvivlsom dannet grundlag for udviklingen
   af andre 6,5 patroner så som 6,5 x 55 og 6,5 x 68 Portugisisk.
   Den viste patron har en D-Mantel projektil

  RWS = Dynamit Nobel A.-G.  RUAG siden 2003
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover
RWS=Rheinische-Westfälische Sprengstoff 
(Old factory name, now used as a brand name)
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7.5mm x 54
( 7.5mm M.1929 French / 7.5mm MAS )

Patronen er en vidreudvikling af 7.5 x 58mm MLE 1924C patronen
kom i 1929 og fik det officielle navn 7.5 x 54 MLE 1929C,
i 1936 blev designet en ny riffel ( MAS 36 ) og 7.5mm patronen
afløste 8mm Lebel som standardpatron i den Franske hær, den 
forblev standard indtil 1970 hvor den blev afløst af 7,62 Nato
Patronen er af samme klasse som .30-40 Krag og .303 British

Patron længde = 76 mm
Hylsterlængde = 54 mm
Kugle diam. = 7,82 mm
Kuglevægt = 12,31 g
Vo = 670 m/s
Mundingsenergi = 2753 J

MR = Manufacture de Machines du Haut-Rhin
Mulhouse  Frankrig

LM = Atelier de Fabrication du Mans
Le Mans Frankrig
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7,62 x 39
( 7,62 x 39 Kalasnikov / 7,62 M 43 / 7,62 mm Type 56 )

Patronen blev adopteret af Rusland 1943 men kom ikke i brug før 
efter WW II , patronen blev oprindelig brugt i SKS Semi-automatic
carbine som senere blev er erstattet af AK-47.

Den viste patron har et projektil af typen AP ( Amour-Piercing )
Projektilet er mærket med Sort tip.

IK = Igman Zavod
Konjic Yugoslavia 
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7,62 x 39
( 7,62 x 39 Kalasnikov / 7,62 M 43 / 7,62 mm Type 56 )

Patronen blev adopteret af Rusland 1943 men kom ikke i brug før 
efter WW II , patronen blev oprindelig brugt i SKS Semi-automatic
carbine som senere blev er erstattet af AK-47.

Den viste patron har et lakeret stålhylster og et projektil af typen
FMJ

71 = Factory No. 71
Kina
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7,62 x 39
( 7,62 x 39 Kalasnikov / 7,62 M 43 / 7,62 mm Type 56 )

Patronen blev adopteret af Rusland 1943 men kom ikke i brug før 
efter WW II , patronen blev oprindelig brugt i SKS Semi-automatic
carbine som senere blev er erstattet af AK-47.

Den viste patron har et lakeret stålhylster og et projektil af typen
JHP

3 = Ulyanovsk Machinery Plant State
Production Association
Ulyanovsk Rusland
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7,62 x 39
( 7,62 x 39 Kalasnikov / 7,62 M 43 / 7,62 mm Type 56 )

Patronen blev adopteret af Rusland 1943 men kom ikke i brug før 
efter WW II , patronen blev oprindelig brugt i SKS Semi-automatic
carbine som senere blev er erstattet af AK-47.

Den viste patron har et projektil af typen FMJ

V P T = Valtion Patruunathedas
Valmet Oy  Lapua

Finland
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7,62 x 39
( 7,62 x 39 Kalasnikov / 7,62 M 43 / 7,62 mm Type 56 )

Patronen blev adopteret af Rusland 1943 men kom ikke i brug før 
efter WW II , patronen blev oprindelig brugt i SKS Semi-automatic
carbine som senere blev er erstattet af AK-47.

Den viste patron har et projektil af typen Tracer ( Lysspor )

IK = Igman Zavod
Konjic Yugoslavia 
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen blev intrudoceret i 1952 af Winchester og i 1954 optaget
son militær standatd af U.S. Army og blev kort tid efter indført son
NATO standard,og er herefter blevet produceret i en række lande
både i og udenfor NATO.
Patronen er en kortere og lættere versiob af 7,62 x 63 ( 30-06 ).

AMA = Ammunitionsarsenalet Frederikshavn
Danmark
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er med blødnæset projektil fremstillet af AMA til det
Danske Politi

s Antiterrokorps på en speciel ordre.

AMA = Ammunitionsarsenalet Frederikshavn
Danmark
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen blev introduceret i 1952 af Winchester og i 1954 optaget
som militær standard af U.S. Army og blev kort tid efter indført som
NATO standard, og er herefter blevet produceret i en række lande
både i og udenfor NATO.
Patronen er en kortere og lettere version af 7,62 x 63 ( 30-06 ).
Denviste patron er Dansk Militær Lysspor, mærkning er RØD
projektil tip

AMA = Ammunitionsarsenalet Frederikshavn
Danmark
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er med lysspor og mærket med Rød Projektiltip grøn ring
omkring hylstermund Projektilet har en ekstra kannelure for 
identificering i mørke.

Dag = Dynamit Nobel A.-G.  
RUAG siden 2003
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover

Tyskland

21/5



7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er Panserbrydende ( AP ), projektiler indeholder en kærne
af tungsten ( volframkarbid ), patronen bruges bla. Af Danske
specialstyrker.

T = RUAG Munition Ammunition Division
Allmendstrasse 74
CH-3602 Thun Switzerland
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen har et projektil der er drejet i masivt Messing,
øvrige data er ukendte.

T = RUAG Munition Ammunition Division
Allmendstrasse 74
CH-3602 Thun Switzerland
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen har navnet P Styx Action, projektilet er af typen
Hollow Point Boat Tailed ( HPBT ), der er designet for maximal 
ekspansion med stor skadevirkning i målet og minimal fare for
omkringstående.

T = RUAG Munition Ammunition Division
Allmendstrasse 74
CH-3602 Thun Switzerland
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er af typen Target d.v.s. den har høj præcision projektilet 
er et Hollow Point Boat Tailed ( HPBT )

T = RUAG Munition Ammunition Division
Allmendstrasse 74
CH-3602 Thun Switzerland
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er Subsonic d.v.s. at den har en udgangshastighed der er
under lydens hastighed og kan derfor lyddæmpes, patronen bruges
bla. Af Danske specialstyrker.
Patronen er mærket med blå plet på fænghætten.

T = RUAG Munition Ammunition Division
Allmendstrasse 74
CH-3602 Thun Switzerland
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er med lysspor og reduceret ladning, den er beregnet for
øvelsesskydning med dysekanon Carl Gustav M 79
Patosen er mærket med Rød projektiltip og sort på den halve 
hylsterbund.

Cal. 7,62 instruktionsgevær for Dysekanon M79

070 = FFV Vanäsverken  Karlsborg
Sverige
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er af typen Kortholds ( Short range cartridge ) patron
beregnet for øvelses-skydning på kortere afstande, den har en sik-
kerheds afstand på 400 meter og må bruges til skydning i civile
områder forudsat sikkerheden kan overholdes og tilladelse fra
lodsejer kan opnås

Patronen er uden bundstæmpel
Producenten er 
Bakelittfabrikken AS  Bogstadfeltet
Aurskog Norge 
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er en løspatron stjernelukket med lang hals

AMA = Ammunitionsarsenalet 
Frederikshavn
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er en løspatron stjernelukket med lang hals

AMA = Ammunitionsarsenalet 
Frederikshavn
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er en løs PT M / 75, patronen er af plast med aluminiums
bund.

Patronen er uden bundstæmpel
Producenten er 
Bakelittfabrikken AS  Bogstadfeltet
Aurskog Norge 
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er en Eksercerpatron den er uden ladning og forsynet 
Med fire prægninger ( cannelure ) i hylstret, patronen bruges i
forbindelse med uddannelse i våbenbetjening

SL = St. Louis Arsenal
St. Louis  Missouri

U.S.A.
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7,62 x 51
( 7,62 Nato / 308 WIN )

Patronen er af typen Discarding sabot modelnavn ACCELERATOR
Projektilet er bestående af en plastholder der udvendig har en 
diameter på 7.82nn ( .308" ) og indvendig er isat et projektil i kal.
5,56 og kan lades til en udgangshastighed på op til ca. 1300 m/s 
( 4200 ft/s )

R-P = Remington-Peters  Bridgeport
Connecticut U.S.A.
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen blev indført som standard i det Amerikanske forsvar i
1906
Den viste patron er Dansk 7,62 Model 1948, den har en projektil der
klædt i en Nikkel klædt stålkappe

HA = Hærens Ammunitionsarsenal
København

AA = Ammunitiondarsenalet
København

AMA = Ammunitiondarsenalet
Frederikshavn
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen blev indført som standard i det Amerikanske forsvar i
1906
Den viste patron er med lysspor, projektilet er mærket med Rød tip

K = Metals Division of ICI (Kynoch)
mperial Chemical Industries (ICI)
Witton   Birmingham

England
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen blev indført som standard i det Amerikanske forsvar i
1906
Den viste patron er med lysspor af typen Dark Ignition, det betyder
at lyset først starter ca. 80 - 100 meter fra mundingen, projektilet er
mærket med Orange tip

DA = Dominion Arsenal   Government owned
Montreal   Quebec

Canada
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen blev indført som standard i det Amerikanske forsvar i
1906
Den viste patron er af typen Armor Pierecing ( Panserbrydende ),
det betyder at projektilet indeholder en hærdet stålkærne.

R.A. = Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Raufoss Norge

D E N = Denver Ordnance Plant
30-06 of all natures/This plant belonged to the govern-
ment; however, it was operated by Rem. under 
fixed-fee contracts, whereby Rem. was responsible for
assuring the adequacy of a capacity through construc-
tion advice with respect to design engineering ...

Denver  Colorado
USA
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen er af typen Gallery ( Salonpatron ) beregnet til indendørs
skydning på korte afstande, projektilet er trukket i kappe materiale  
og er meget let.

AMA = Ammunitionsarsenalet Fredrikshavn
Danmark
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen er af typen Kortholds ( Short range cartridge ) patron
beregnet for øvelses-skydning på kortere afstande, den har en
sikkerheds afstand på 400 meter og må bruges til skydning i civile
områder forudsat sikkerheden kan overholdes og tilladelse fra
lodsejer kan opnås

Patronen er uden bundstæmpel
Producenten er 
Bakelittfabrikken AS  Bogstadfeltet
Aurskog Norge 
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen er en løspatron med et projektil af Træ, det er meningen
at træprojektilet skal splintre når det forlader piben men der er sket
uheld, muligvis fordi træet har haft en knast hvorfor man overgik til
anden type.
Patronen er mærket med en rouletteret ring 8mm fra hylsterbund.

K = Metals Division of ICI (Kynoch)
Imperial Chemical Industries (ICI)
Witton  Birmingham

England

AA = Ammunitionsarsenalet København
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen er en stjernelukket løspatron af typen drivpatron for
geværgranat ( Grenade blank )
kendetegn, stjernelukningen er forseglet farveløst med voks

AMA = Ammunitionsarsenalet Fredrikshavn
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen er en stjernelukket løspatron af kendetegn, stjerneluknin-
gen er forseglet med Rød voks

AA = Ammunitionsarsenalet København

AMA = Ammunitionsarsenalet Fredrikshavn
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7,62 Løs M/52
( 7,62 x 63 )

Patronen er en løspatron stjernelukket med kort  hylsterhals

AMA = Ammunitionsarsenalet Frederikshavn
Danmark
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7,62 Løs M/52
( 7,62 x 63 )

Patronen er en løspatron stjernelukket med kort  hylsterhals
Patronen er mærket med to riller på hylster.

AMA = Ammunitionsarsenalet Frederikshavn
Danmark
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7,62 Løs M/60
( 7,62 x 63 )

Patronen er en løspatron stjernelukket med lang hylsterhals

AMA = Ammunitionsarsenalet Frederikshavn
Danmark
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7,62 x 63
( 30-06 Springfield )

Patronen er en vidreudvikling af model 1903 ( 30-03 ) som
havde rundnæset projektil og en længere hylsterhals ca. 0.1"
ændringen blev lavet i 1906 samme år som patronen blev
indført som standard i det Amerikanske forsvar
Den ændrede patron har et ogival FMJ projektil med en diameter
på 7.82mm og en hylsterlængde på 63.34 mm.

SL = St. Louis Arsenal
St. Louis Missouri
      U.S.A.

7,62x63 = RANO
Raufoss Ammunisjonsfabrikker

 Norma Projectilfabrik
Norge
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.30-30 Winchester
.30 WCF ( 7.62 x 52 )

Patronen er den første småkaliber patron i Amerika der er lader
med røgsvag krudt, patronen er designet af Winchester og
markedsført tidligt i 1895 som en af kalibrene der fandtes til 
M 94 lever action, original ladningen var med en blødnæset 165 gr
Kugle og 30 gr røgsvagt krudt og Vo = 1970 ft/s

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 64.28 mm = 2.53 “
Hylster længde = 51.51 mm = 2.03 “
Kuglediameter = 7.82 mm = .308
Kuglevægt = 9.72 g = 150 gr
Vo = 728 m/s = 2388 ft/s

norma = A.B. NORMA PROJEKTILFABRIK
S-67040 AMOTFORS

Sverig
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.30-30 Winchester
.30 WCF ( 7.62 x 52 )

Patronen er den første småkaliber patron i Amerika der er lader
med røgsvag krudt, patronen er designet af Winchester og
markedsført tidligt i 1895 som en af kalibrene der fandtes til 
M 94 lever action, original ladningen var med en blødnæset 165 gr
Kugle og 30 gr røgsvagt krudt og Vo = 1970 ft/s

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 64.28 mm = 2.53 “
Hylster længde = 51.51 mm = 2.03 “
Kuglediameter = 7.82 mm = .308
Kuglevægt = 9.72 g = 150 gr
Vo = 728 m/s = 2388 ft/s

norma = A.B. NORMA PROJEKTILFABRIK
S-67040 AMOTFORS

Sverig
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.30-30 Winchester
.30 WCF ( 7.62 x 52 )

Patronen er den første småkaliber patron i Amerika der er lader
med røgsvag krudt, patronen er designet af Winchester og
markedsført tidligt i 1895 som en af kalibrene der fandtes til 
M 94 lever action, original ladningen var med en blødnæset 165 gr
Kugle og 30 gr røgsvagt krudt og Vo = 1970 ft/s

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 64.28 mm = 2.53 “
Hylster længde = 51.51 mm = 2.03 “
Kuglediameter = 7.82 mm = .308
Kuglevægt = 9.72 g = 150 gr
Vo = 728 m/s = 2388 ft/s

W-W Super = WINCHESTER-WESTERN DIVISION
OLIN MATHIESON CHEMICAL 
CORPORATION  NEW HAVEN
CONNECTICUT       USA
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7,62 x 48
( .300 Savage / .30 Light Rifle  )

Patronen er udviklet og introduceret af Savage Arms Co i 1920 den 
har en ydeevne der ligger tæt på 30-06

W-W Super = Winchester-Western Division
Olin Mathieson Chemical Corporation
New Haven  Connecticut

U.S.A.

Patronen er en super speed og projektilet er 
med silver Tip ( en tynd Aluminiums kappe i spidsen )
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300 Win. Mag.
( 7,62 x 66,5B )

  Winchester introducerede denne kaliber i 1963, patronen blev den   
 fjerde og sidste bæltet patron fra firmaet, patronen har holdt sin   
gode    popularitet gennem tiden. 

 

   P M C = Poongsan Metal Manufacturing Co., Ltd.
(PMC)
Pusan    South Korea    (1947 - ...)
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R )

Det er en af de ældste patroner som stadig bruges i første linie,
patronen blev indført i Russisk hær i 1891 sammen med Mosin-
Nagant riflen som var standard infanteri bevæbning, da den har
længere rækkevidde end 7.62 x 39 mm patronen bruges den stadig til
maskingevær og finskydnings gevær

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 76.7 mm
Hylsterlængde = 53.6 mm
Kuglediameter = 7.87 mm
Kuglevægt = 11.98 g
Vo = 818 m/s

38 = FACTORY No. 38  YURYSAN
Soviet Union (1918/22-1991)
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R ) (7.62 x 53R ) ( 7.62 x 53 mm Russian)

Det er en af de ældste patroner som stadig bruges i første 
linie, patronen blev indført i Russisk hær i 1891 sammen
 med Mosin-Nagant riflen som var standard infanteri be-
væbning, i 1909 blev indført en spids kugle på 9.72 g 
( 150 gr ),denne kaliber var Russisk standard under WWII.
Da denne patron har længere rækkevidde end 7.62 x 39 mm
patronen bruges den stadig mange steder til maskingevær
og finskydnings gevær
Den viste patron har en projektil mærket med gul tip hvilket
viser at projektilet er tungere end standard nemlig 
11,8 g ( 182 gr )

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 76.7 mm
Hylsterlængde = 53.6 mm
Kuglediameter = 7.87 mm
Kuglevægt = 9.72 g
Vo = 850 m/s

60 = FACTORY No. 60 FRUNZE
KIRGHIZIA
Soviet Union (1918/22-1991)
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R )

Det er en af de ældste patroner som stadig bruges i første linie,
patronen blev indført i Russisk hær i 1891 sammen med Mosin-
Nagant riflen som var standard infanteri bevæbning, da den har
længere rækkevidde end 7.62 x 39 mm patronen bruges den stadig til
maskingevær og finskydnings gevær

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 76.7 mm
Hylsterlængde = 53.6 mm
Kuglediameter = 7.87 mm
Kuglevægt = 9.72 g
Vo = 850 m/s

TTTT\\ = Prvi Partisan Milosa Obrenovica 2
Titove Uzice  Yugoslavia  
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R )

Det er en af de ældste militærpatroner som stadig bruges i aktiv 
tjeneste.
Den viste patron er et eksempel på en nyfrenstillet patron i den
kaliber

LVE = Novosibirsk LVE Plant plc
30a ul. Stantsionnaya
Novosibirsk Rusland
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R )

Det er en af de ældste militærpatroner som stadig bruges i aktiv 
tjeneste.
Den viste patron er et eksempel på en nyfrenstillet patron i den
kaliber

= Symbolet viser patronen er fremstillet i 2001

S&B = Sellier & Bellot a.s.
Lidická 667  Vlasim
Czech republic    (1.1.1993 - ...)
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R )

Det er en af de ældste patroner som stadig bruges i første linie,
patronen blev indført i Russisk hær i 1891 sammen med Mosin-
Nagant riflen som var standard infanteri bevæbning, da den har
længere rækkevidde end 7.62 x 39 mm patronen bruges den stadig til
maskingevær og finskydnings gevær

60 = Factory No. 60   Frunze
Kirghizia Sovjet Union
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7.62 Mosin-Nagant
( 7.62 x 54R )

Det er en af de ældste patroner som stadig bruges i første linie,
patronen blev indført i Russisk hær i 1891 sammen med Mosin-
Nagant riflen som var standard infanteri bevæbning, da den har
længere rækkevidde end 7.62 x 39 mm patronen bruges den stadig til
maskingevær og finskydnings gevær
Den viste patron er en AP-Incendary ( Panserbrydende/ Brandstif-
tende ), Mærkning Sort tip over Rød ring og Rød fænghætte.

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 76.7 mm
Hylsterlængde = 53.6 mm
Kuglediameter = 7.87 mm
Kuglevægt = 9.72 g
Vo = 850 m/s

38 = Factory No. 38  Yurysan  Soviet Union 
(1918/22 - 1991)
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7,65 x 53
( 7,65 Argentinien Mauser / 7,75 x 53 Arg.)

Patronen er designet af Mauser for den Belgiske Riffel model 1889
den blev også adopteret af Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Peru og Tyrkiet, Mange Amerikanske våbenproducenter lavede
sportsvåben til patronen. Det er nok den bedst designet Mauser-
patron med fremragende egenskaber, den betragtes som liggende
mellem 308 og 30-06 hvad ydelse angår.

FN = Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A.
Voie de Liège 33  Herstal
Liege Belgien

= Prvi Partisan  Milosa Obrenovica 2
Titove Uzice Jugoslavien
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7mm Remington Magnum
7 x 63.5B

Patronen blev introduceret af Remington i 1962, det var den første
patron med bæltet hylster der blev produceret af en af de store
fabrikker i mange år , den skal ses som en reaktion på den store
popularitet af varierende 7mm wildcats med stor udgangs hastighed
og som brugte bæltet hylstre.

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 82.30 mm = 3.20 “
Hylsterlængde = 63.50 mm = 2.50 “
Kuglediameter = 7.21 mm = .284
Kuglevægt = 9.72 g = 150 gr
Vo = 994 m/s = 3261 ft/s

Den viste patron er med en blødnæset projektil ( JSP ) 

FC = FEDERAL CARTRIDGE CORPORATION
ANOKA  MINNESOTA

U.S.A.
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7 x 57
( 7 mm Spanish Mauser / 7mm Mexican Mauser )

Patronen blev udviklet af Paul Mauser og introduceret i 1892
sammen med en Mauser riffel. Riflen og patronen var så effektiv
mod Amerikanerne under den Spansk-Amerikanske krig at 
Springfield riffel M 1903 blev udviklet på grund af de gjorte erfarin-
ger derfra. Patronen blev indført i Spanien og mange Latin-Ameri-
kanske lande som militær standard  

DWM = DEUTSCHE WAFFEN- UND 
MUNITIONSFABRIKEN A-G /GARTENSTR 63-71
KARLSRUHE (BADEN)
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7 x 57R
( 7 x 57R Mauser )

Tyskerne introducerede patronen 1894 et år efter 7 x 57 Mauser blev
lanceret, patronen et beregnet for kombinations og enkeltskudsvå-
ben og blev en meget populæe kaliber i Europa.

Patronlængde = 77,27 mm
Hylsterlængde = 57 mm
Kuglediameter = 7.24 mm
Kuglevægt = ?
Vo = ?

Den viste patron har et blødnæset projektil ( JSP )

DWM = DEUTSCHE WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEN A-G 
GARTENSTR 63-71  KARLSRUHE (BADEN)

Tyskland 
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7 x 57R
( 7 x 57R Mauser )

Tyskerne introducerede patronen 1894 et år efter 7 x 57 Mauser blev
lanceret, patronen et beregnet for kombinations og enkeltskudsvå-
ben og blev en meget populæe kaliber i Europa.

Patronlængde = 77,27 mm
Hylsterlængde = 57 mm
Kuglediameter = 7.24 mm
Kuglevægt = ?
Vo = ?

Den viste patron har et kegleformet blødnæset projektil ( JSP )

RWS = RHEINISCHE-WESTFALISCHE
SPRENGSTOFF A-G.   NURNBERG

Tyskland
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7 x 57R
( 7 x 57R Mauser )

Tyskerne introducerede patronen 1894 et år efter 7 x 57 Mauser blev
lanceret, patronen et beregnet for kombinations og enkeltskudsvå-
ben og blev en meget populæe kaliber i Europa.

Patronlængde = 77,27 mm
Hylsterlængde = 57 mm
Kuglediameter = 7.24 mm
Kuglevægt = ?
Vo = ?

Den viste patron har et blødnæset projektil ( JSP )

RWS = RWS=Rheinische-Westfälische Sprengstoff
(Old factory name, now used as a brand name)
Dynamit Nobel A.-G. ( RUAG siden 2003 )
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover
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7 x 65R 
( 7 x 65R Brenneke )

Patronen er oprindelig designet af Wilhelm Brenneke og kom på
markedet i 1920, patronen er beregnet for kombinationsvåben.

Patronlængde = 81.53 mm
Hylsterlængde = 65 mm
Kuglediameter = 7.25 mm
Kuglevægt = ?
Vo = ?

RWS = RHEINISCHE-WESTFALISCHE
 SPRENGSTOFF A-G.   NURNBERG

Tyskland

9/10



7 x 65R 
( 7 x 65R Brenneke )

Patronen er oprindelig designet af Wilhelm Brenneke og kom på
markedet i 1920, patronen er beregnet for kombinationsvåben.

Patronlængde = 81.53 mm
Hylsterlængde = 65 mm
Kuglediameter = 7.25 mm
Kuglevægt = ?
Vo = ?

Den viste patron er med en kegleformet blødnæset projektil ( JSP )

RWS = RHEINISCHE-WESTFALISCHE
 SPRENGSTOFF A-G.   NURNBERG

Tyskland
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7,92 Mauser
Patron s.S ( Heavy pointed bullet)

Spidsskarp patron med tung projektil, projektilet er med Bykerne og
tombakbelagt stålkappe.Hylster  stål  forkobret. 
Mærket med Grøn ring omkring fænghætten

Patronen har følgende data

Patronvægt messinghylster 26,23 g Stålhylster 26,70 g
Ladningsvægt     ----------   2,85 g   -----------   2,75 g
P max                  ----------  3300 at   -----------  3600 at
Vo =  ----------    755 m/s   -----------    755 m/s
Projektilvægt = 12,8 g

P334 = Mansfeld A.G., Metallwarenfabrik, 
Werk Rothenburg an der Saale (fb)

IV = Hoesch A.G., Abteilung Werk Dortmund, Eberhardtstr. 12, 
Dortmund 

( Stålleverandør )
f = Mansfeld AG. für Bergbau-u. Hüttenbetrib, Abt 
Kupfer-u. Messingwerke Hettsted/Südharz
( Galvaniserings anstalt )
1 = Stål analyse ( ukendt )
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7,92 Mauser
(Patron S.m.E / Zdh. 30/40 )

S.m.E 30/40 Schweres Spitzgeschoß for MG.
( heavy pointed bullet  ) Zdh. 30/40 Zündhtchen Mod.30/40
( Primer Mod 30/40 )beregnet til brug i ekstrem kulde

fer = Metallwerk Wandhofen GmbH
Schwerte (Ruhr), Westfalen

Tyskland
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7,92 Mauser
Patron s.S-Trop (Schweres Spitzgeschoß tropen )

( Heavy pointed bullet )

Spidsskarp patron med tung projektil, projektilet er med blykerne
og tombakbelagt stålkappe. Hylstret er af messing, patronen er
 beregnet til brug i troperne og har derfor en ekstra forsegling ved
 projektilet, grøn ring omkring hylstermunden.
Patron s.S er mærket med grøn ring omkring fænghætten

cg = Finower Industrie GmbH
Finow,  Mark Brandenburg

Tyskland
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7,92 Mauser
Patrone S.m.E.

Spidsskarp projektil med tombak klædt jernkappe og en kærne af 
blødt stål, mærkning sort ring omkring fænghætten.

edq = Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G.
Wesloerstraße,  Lübeck (Schlutup)

Tyskland 
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7,92 Mauser
Patron S.m.E.

Patronen har et projektil med kappe af stål og belagt med Zink og
har en kærne af uhærdet stål, hylstret er af stål og lakeret.

eej = Märkisches Walzwerk GmbH.
Strausberg,  (Bez. Potsdam)

Tyskland
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7,92 Mauser
Patron S.m.E.

Spidsskarp patron, projektilet er med blød jernkærne og 
tombakbelagt stålkappe,Hylster  lakeret stål. 
Mærket med Blå ring omkring fænghætten

Patronen har følgende data

Patronvægt Stålhylster 25,54 g
Ladningsvægt   -----------   2,8 g
P max                  ----------  3600 at
Vo =  ----------    770 m/s  
Projektilvægt = 11,55 g

tko = Ukendt leverandør
st+ = Stålhylster
45 = 1945
2 = Lot nr.
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7,92 Mauser
Patron S.m.K. ( Panserbrydende) AP

Spidsskarp patron, projektilet er med hærdet stålkærne og 
tombakbelagt stålkappe, hylster er lakeret stål.
Mærket med Rød ring omkring fænghætten

Patronen har følgende data

Patronvægt messinghylster 25,0 g Stålhylster 25,45 g
Ladningsvægt     ----------   2,9 g   -----------   2,8 g
P max                  ----------  3300 at   -----------  3600 at
Vo =  ----------    785 m/s   -----------    785 m/s
Projektilvægt = 11,55 g
Kærnevægt =   5,79 g

hlc = Zieh- u. Stanzwerk ( wire pulling and stamping ), Schleusingen
st = Stålhylster
42 = 1942
16 = Lot nr.
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7,92 Mauser
Patron S.m.K.-v ( Spitz mit Kern verbessert )

Panserbrydende forbedret
Spidsskarp patron, projektilet er med hærdet stålkærne og 
tombakbelagt stålkappe, messinghylster
de typer der bære betegnelsen “verbessert” er mærket med en grøn
ring2mm bred 10mm fra spidsen, patronen er beregnet til brug i fly
og har derfor en væsentlig højere udgangshastighed med et højere
kammertryk og må derfor ikke bruges i Mauser 98
Mærket med Rød ring omkring fænghætten

hlb = Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH
Werk Selterhof,  Selterhof

Tyskland
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    7,92 Mauser
S.m.K.L

Spur ( AP )

Patronen er en panserbrydende Lysspor, projektilet har en hærdet
stålkærne
Mærket med  Sort tip og Rød ring omkring fænghætten.
Patronen har følgende data.

Patronvægt messinghylster 23,47 g stålhylster 23,95 g
Ladningsvægt    ------------   2,9 g  -----------    2,8 g
P max ------------ 3100 at   ---------- 3300 at
Vo ------------   810 m/s   ----------   810 m/s
Projektilvægt =  10,0 g
Kærnevægt =    2,6 g

P151 = RWS Rheinisch-Westfälische
Sprengstoff A.G., Werk
Nürnberg-Stadeln

S* = Messinghylster
39 = 1939
3 = Lot nr.
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7,92 Mauser
Patron S.m.K.GL

Spur

( Armor piercing dimmtracer )
( Pansetbrydende svagtlysende )

Projektilet har en tombakbeklædt jernkappe og indeholder en
hærdet stålkærne samt en lyssats, hylstret er af messing,
Mærkningen for dimtracer er en lille  sort tip 5mm.
Mærkningen for AP er rød ring omkring fænghætten

P163 = Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, 
Werk Selterhof,     Tyskland
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7,92 Mauser
Lysspor

Patronen har et projektil med kappe af stål og belagt med Tombak
 og har blykærne med en lyssats

P334 = Metallwarenfabrik Mansfeld A.-G., Abt.
Metallwerke
Werk Rothenburg (Saale)

Tyskland
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7,92 Mauser
Patrone l.S.L

spur

( Light pointed bullet tracer )

Tysk Mauser patron kal. 7,92 x 57
Patronen er med Lysspor, mærkning Sort tip og Grøn stribe på
hylsterbund

Patronen har følgende data.

Patronvægt stålhylster    19,95 g messinghylster    19,58g
Ladevægt       ------------     2,8 g      --------------      3,o g
Pmax           ------------  3000 at       --------------    2800 at
 Vo           =      ------------    860 m/s       ---------------       860 m/s

P = Fabrikant
VII = Stålværk ( Stålleverandør )
g = Galvaniseringsanstalt
1 = Stål analyse nr.
10 = Lot nr.
37 = Fabrikations år

P = Polte Amaturen-u, Maschinenfabrik A.G.
Werk Magdeburg Sachsen

VII = Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation A.G. , Bochum
g = Hirsch Kupfer-u. Messingwerke A.G.

Kupfer und Messingfabrikate, Werk Finow/Mark
1 = Ukendt

6/10



7,92 Mauser
( Observation cartridge tropic )

Tysk Mauser patron kal. 7,92 x 57
Patronen er en observationspatron, mærkning Sort projektil med
blank tip

Patronen har følgende data.

Patronvægt messinghylster 24,32 g stålhylster 24,8
0 g

Ladningsvægt ----------  2,9 g ------------  2,8
g

P max ---------- 3300 at ------------ 340
0 at

Vo  = ---------- 800 m/s ------------ 800
m/s

Projektilvægt              =          10,85 g

auy = Poltr-Werk, Grueneberg
S* = Messinghylster
44 = 1944
7 = Lot nr.
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7,92 Mauser
B.-Patrone trop

( Observation cartridge tropic )

Tysk Mauser patron kal. 7,92 x 57
Patronen er en observationspatron, mærkning Sort projektil med
blank tip
Patronen har en ekstra forsegling ved hylstermunden beregnet for
brug i troperne.

Patronen har følgende data.

Patronvægt messinghylster 24,32 g stålhylster 24,8
0 g

Ladningsvægt ----------  2,9 g ------------  2,8
g

P max ---------- 3300 at ------------ 340
0 at

Vo  = ---------- 800 m/s ------------ 800
m/s

Projektilvægt              =          10,85 g

auy = Poltr-Werk, Grueneberg
S* = Messinghylster
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7,92 Mauser
Platzpatrone Model. 33
( Blank cartridge Mod. 33 )

Det er en øvelsespatron med et hult træprojektil

P186 = Metallwerk Wolfenbüttel GmbH
Halchterstr. 21,  Wolfenbüttel

Tyskland

eba = Metallwarenfabrik Scharfenberg & Teubert GmbH
Breitungen-Werra,  Thüringen

Tyskland
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7,92 Mauser
Patron Ex

.

Patronen er en ekserser patron den bruges bl.a. til 
undervisning i våbenbetjening

P413 =       Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G.
         Wesloerstraße,  Lübeck (Schlutup)

Tyskland
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7.9 x 57 mm
( 8mm Mauser M. 88 ) ( 8 x 57 J )

Den oprindelige 8 mm Mauser var designet for Tysk infanteri riffel
M. 88, riflen var en modificeret Manlicher og ikke et Mauser design
riflen blev erstattet i 1898 med Mauser model 98.
Den originale M. 88 patron brugte et rundnæset projektil med en
 diameter på 8.08 mm, i 1905 ændrede man pojektilet til en diameter
 på 8.20 mm og fik betegnelsen 8 x 57 JS og alle rifler produceret
 efter 1905 er beregnet for denne patron

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 79.9 mm
Hylsterlængde = 56.9 mm
Kuglediameter = 8.08 mm
Kuglevægt = 14.6 g
Vo = 638 m/s

Den viste patron har et blødnæset projektil ( JSP )

   Kynoch = KYNOCH  WITTON  BIRMINGHAM
England
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7 x 57
( 7mm Mauser / 7mm M93 )

Patronen er designet som en militær kaliber men på trods af det
blev den en populær patron blandt jægere, patronen er udviklet i
1892 og brugt i et begrænset antal Model 1892 Mauser rifler.
I 1893 Mauser introducerede en forbedret bolt-action riffel i 
kal. 7 x 57 som blev adopteret af det Spanske militær

Den viste patron har et projektil af typen FMJ

S & B = Sellier & Bellot a.s.
Lidická 667  Vlasim
Czech republic 
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8 x 56R
( 8 x 56R M 30 Austrian )

Patronen blev udviklet i 1930 for Solothurn maskingevær.
I 1931 blev den adopteret af Ungarn som erstatning for 8 x 50,5R.
Den har efter hvad man ved aldrig været brugt i jagt eller 
sportsvåben

= Állami Hadianyaggyár 
(Allami Hadianyaggyar)

Csepel  Budapest
       Ungarn
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8.15 x 46R
( 8,15 Frohn / 8,15 x 46 NORM )

Denne gamle populære målskydningspatron er udviklet af 
Frohn fra Shul i Tyskland formentlig i perioden 1890 til 1900
patronen blev også brugt til jagt bla. I kombinationsvåben,

 oprindelig var patronen med et blyprojektil men i nyre tid fremstil-
les de med fladnæset JSP projektiler, patronen var oprindelig bereg-
net til 200 m konkurrenceskydning.
Kaliberet var total ukendt i U.S.A. indtil efter WW II

K = ?

N = Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G.
Munitionsfabrik Nürnberg, vormals H. Utendoerffer
Kirchenweg 56,  Nürnberg

Tyskland  
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8.15 x 46R
( 8,15mm Frohn / 8,15 x 46 NORM )

Denne gamle populære målskydningspatron er udviklet af 
Frohn fra Shul i Tyskland formentlig i perioden 1890 til 1900
patronen blev også brugt til jagt bla. I kombinationsvåben,

 oprindelig var patronen med et blyprojektil men i nyre tid fremstil-
les de med fladnæset JSP projektiler, patronen var oprindelig bereg-
net til 200 m konkurrenceskydning.
Kaliberet var total ukendt i U.S.A. indtil efter WW II

.RWS. = Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-A.-G.
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8mm Breda M.1935 
( 8 x 59 )

  Meningen med  8mm Berda var at skabe en patron der var mere  
  effektiv maskingeværpatron end den italienske 6,5mm standard.
  Hylsterkapasiteten og ballistikken viser denne patron kommer tæt
  på den moderne 300 Magnum hvad energi angår og betød et stort 
  skridt op i forhold til 6,5mm Italienske Carcano

S M I = Societa Metallurgica Italiana
Viale Luigi Orlando, 325
Campo Tizzaro  Toscane
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8mm Lebel
8mm French  ( 8 x 50R )

Patronen er den første småkaliber militærpatron ladet med
røgsvagt krudt , patronen blev indført i den franske hær sammen
med Lebel riflen i 1886, patronen var ikke egnet til automatvåben
og blev i 1936 erstattet en kal. 7.5 mm rimles. Rimington 
producerede ammunition for den Franske regering under WW I,
senere lancerede Remington sportsammunition med en 170 gr 
kugle i den kal.

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 74.78 mm
Hylsterlængde = 50.41 mm
Kuglediameter = 8.30 mm
Kuglevægt = 12.9 g
Vo = 732 m/s

ART.D = Atelier de Fabrication Vincennes
France
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8mm Lebel
8mm French  ( 8 x 50R )

Patronen er den første småkaliber militærpatron ladet med
røgsvagt krudt , patronen blev indført i den franske hær sammen
med Lebel riflen i 1886, patronen var ikke egnet til automatvåben
og blev i 1936 erstattet en kal. 7.5 mm rimles. Rimington 
producerede ammunition for den Franske regering under WW I,
senere lancerede Remington sportsammunition med en 170 gr 
kugle i den kal.

Standardpatronen har følgende data.

Patronlængde = 74.78 mm
Hylsterlængde = 50.41 mm
Kuglediameter = 8.30 mm
Kuglevægt = 12.9 g
Vo = 732 m/s

40 = ATELIER DE FABRICATION 
DU MANS       LE MANS

Frankrig

39 = ATELIER DE  CONSTRUCTION 
TARBES   TARBES

Frankrig

9/2



8 X 50R
( 8mm Manlicher M.93 )

Det er en Østrigsk militærpatron udviklet i 1888 og senere forbedret
af flere omgange. Patronen har også været brugt af Bulgarien, 
Grækenland og Ungarn, ligeledes har den været populær som
jagtkaliber i mange Europæiske lande og Hirtenberger har
 produceret patronen frem til omkring 1980

W = Manfred Weiss Patronenfabrik
Budapest
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8 x 57 JS

8x57mm ( 7.92x57 Mauser )har været Tysk militær kaliber gennem
begge verdenskrige, den blev officiel indført i 1888 med en 
Kuglediameter på .318 “ ( 8.07mm ), men i 1905 blev 
kugledioameteren ændret til .323 “ ( 8.2 mm ), i Europa findes både
8mm Mauser og mange andre 8mm patroner i begge størrelse, den
store model betegnes altid med et S eller JS, i Europa findes der
mange Sportsvåben kamret for den kaliber

Projektilet på den viste patron er af typen FMJ

S & B = Sellier & Bellot a.s.
Lidická 667  Vlasim
Czech republic  
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8 x 57 JS

8x57mm ( 7.92x57 Mauser )har været Tysk militær kaliber gennem
begge verdenskrige, den blev officiel indført i 1888 med en 
Kuglediameter på .318 “ ( 8.07mm ), men i 1905 blev 
kugledioameteren ændret til .323 “ ( 8.2 mm ), i Europa findes både
8mm Mauser og mange andre 8mm patroner i begge størrelse,
den store model betegnes altid med et S eller JS, i Europa findes 
der mange Sportsvåben kamret for den kaliber

Projektilet på den viste patron er  blødnæset ( JSP )

Norma = A.B. NORMA PROJEKTILFABRIK
S-67040 AMOTFORS

Sverig
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8 x 57 JS

8x57mm ( 7.92x57 Mauser )har været Tysk militær kaliber gennem
begge verdenskrige, den blev officiel indført i 1888 med en 
Kuglediameter på .318 “ ( 8.07mm ), men i 1905 blev 
kugledioameteren ændret til .323 “ ( 8.2 mm ), i Europa findes både
8mm Mauser og mange andre 8mm patroner i begge størrelse, den
store model betegnes altid med et S eller JS, i Europa
findes der mange Sportsvåben kamret for den kaliber

Projektilet på den viste patron er  blødnæset ( JSP )

   RWS = RHEINISCHE-WESTFALISCHE 
SPRENGSTOFF A-G.  NURNBERG

Tyskland
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