Cal. 30-06
( 7,62 x 63 / 30-06 Springfield )
Den viste patron er beregnet til jagt og har en ekspanderende kugle
Remington Broncetip.

R-P =

Remington-Peters
Bridgeport Connecticut
U.S.A.

1/13

Cal. 30-06
( 7,62 x 63 / 30-06 Springfield )
Den viste patron er beregnet til jagt og har en ekspanderende kugle
af typen H-Mantel

RWS =

Dynamit Nobel A.-G.
Siden 2003 del af Ruag
Troisdorf/Fürth-Stadeln
Liebenau/Empelde-Hannover
Tyskland

1/14

Cal. 30-06
( 7,62 x 63 / 30-06 Springfield )
Den viste patron er beregnet til jagt og har en ekspanderende kugle
af typen JSP ( Jacketed Soft Point )

Norma

=

Norma Precision AB
Jägargatan Amotfors
Sverige

1/15

Cal. 30-06
( 7,62 x 63 / 30-06 Springfield )
Selv om at patronen er var tænkt som en militær kaliber er den
blevet meget populær blandt jægere over det meste af verden,
den viste patron er beregnet for jagt og har et projektil af typen
Silvertip

Gennemskåret Projektil
Whinchester Silvertip

Winchester

=

Winchester-Western Division
Olin Mathieson Chemical Corporation
New Haven Connecticut
U.S.A.

1/12

Cal. 30-06
( 7,62 x 63 / 30-06 Springfield )
Patronen er en eksercer-patron, patronen bruges bl.a. Til undervisning i våbenbetjening.

AMA =

Ammunitionsarsenalet Ferdrikshavn
Danmark

18/9

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen var officiel militær riffelpatron i England og det Engelske
Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62 NATO kom i
1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr kugle og presset
sortkrudt i1892 blev det erstattet med cordite.
Den viste patron har et projektil af typen FMJ, projektilet er kappeklædt med og har en kærne bestående for den yderste ca., ¼ del træ
og resten er af bly. Z på bundstæmplet betyder den er ladet med
Nitrocellulose.

DI

=

Defence Industries Ltd.
Verdun Quebec
Canada

19/3

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen var officiel militær riffelpatron i England og det Engelske
Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62 NATO kom i
1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr kugle og presset
sortkrudt i1892 blev det erstattet med cordite.
Den viste patron har et projektil af typen FMJ, projektilet er kappeklædt og har en kærne bestående for den yderste ca., ¼ del træ og
resten er af bly. Den er engelsk fremstillet og ladet med Cordite

Cordite

R

L

=

Royal Ordnance
Factory (R.O.F.)
Woolwich (London)
Great Britain

19/2

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen var officiel militær riffelpatron i England og det Engelske
Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62 NATO kom i
1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr kugle og presset
sortkrudt i1892 blev det erstattet med cordite.
Den viste patron har et projektil af typen FMJ, projektilet er kappeklædt og har en kærne bestående for den yderste ca., ¼ del aluminium og resten er af bly.

=

South African Mint (Die Munt)
Pretoria Syd Afrika

19/1

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen var officiel militær riffelpatron i England og det Engelske
Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62 NATO kom i
1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr kugle og presset
sortkrudt i1892 blev det erstattet med cordite.
Den viste patroner af typen Tracer ( lysspor ), projektilet er mærket
med rød tip.

DI

=

Defence Industries Ltd.
Verdun Quebec
Canada

Z

=

Viser at patronen er ladet med Nitrocellulose

19/6

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen var officiel militær riffelpatron i England og det Engelske
Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62 NATO kom i
1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr kugle og presset
sortkrudt i1892 blev det erstattet med cordite.
Den viste patroner af typen AP ( Armour-Piercing )og, projektilet er
kappeklædt og har en kærne bestående bly samt en kærne af hærdet
stål
RG

=

Royal Ordnance Factory
(Ministry of Supply Factory)
Radway Green England

W

=

Armour-Piercing

I

=

Mrk I

19/4

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen var officiel militær riffelpatron i England og det Engelske
Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62 NATO kom i
1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr kugle og presset
sortkrudt i1892 blev det erstattet med cordite.
Den viste patroner af typen Incendiary ( Brandstiftende ),pronektilet
er mærket med blå tip ( signal blå ).

SR

44
B
VII
Z

=
=
=
=

=

Ministry of Supply Factory
Aycliffe Spennymoor
Durham Yorkshire England

Produktionså
Imcendiaru ( Brandstiftende )
MK 7
Nitrocellulose

19/5

7,7 x 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen er udviklet 1887 var officiel militær riffelpatron i England
og det Engelske Imperium fra den blev indført i 1888 og indtil 7,62
NATO kom i 1950 erne. Den oprindelige ladning var en 215 gr
rundnæset kugle beklædt med en kappe af kobber- nikel legering og
presset sortkrudt.
Patronen havde en udgangshastighed på Vo=1850 f/s
I 1892 blev sortkrudt erstatte med det nye røgfrit Cordite og udgangshastigheden steg til Vo=1970 f/s

R

L

=

Royal Ordnance Factory (R.O.F.)
Woolwich (London)
England

19/7

7,7 56R
( 303 British / 7,7 mm patrone S 272 )
Patronen er en løspatron, hylstret er stjernelukket

CP

=

Crompton Parkinson Company Ltd.
Guiseley, Yorkshire
England

19/16

8 x 57J
( M.88/8 )
8 x 57 Mauser blev introduceret til brug i gevær 88, denne riffel
var ikke et Mauser design patronen blev oprindelig døbt 8 x 57 I
for infanteri, det tyske “I” blev fejlagtigt i U.S.A. oversat til “J”
Denne betegnelse blev adopteret verden over selv i Tyskland,
Patronen har en mindre kuglediameter end den senere Mauser
patron 8 x 57JS, kuglediameteren for J modellen er .318" og for
JS er den .323"

RWS

=

Rheinische-Westfälische Sprengstoff
(Old factory name, now used as a brand name)
Dynamit Nobel A.-G. Siden 2003 RUAG
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover

8/15

8 x 57 JR
( M.88/8B )
8 x 57JR har samme data som 8 x 57J bortset fra kraven, den er
beregnet for enkeltskuds rifler og kombinationsvåben den kaliber
er rimelig udbredt i Europa.

R.W.S.

=

Dynamit A.-G., vormals Alfred Nobel & Co.
Munitionsfabrik Nürnberg,
vormals H. Utendoerffer Nürnberg

8/16

8 X 68 S
( 8 x 68 (S) Magnum )
8 x 68 S og den halsreducerede søsterpatron 6,5 x 68var udviklet
sidst i 1930 erne af Mr. Schüüler. Ammunitions fabrikken RWS
introducerede den på markedet omkring 1940. Det extremt kraftige
messinghylster gør at den iflg. CIP normerne tåler op til 4400bar
Og det rapporteres at moderne RWS hylstre tåler op til 5000 bar

RWS

=

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

8/13

8x 58R
( 8mm Danish Krag - 8mm M.89 )
Patronen blev indført i det Danske forsvar i 1889 sammen med
gevær 89, både Norge og Sverige brugte den i Remington karabin
det Danske søværn fik ændret Remington til den patron.
Patronen blev populær i de Skandinaviske lande til jagt og sportsskydning og bla. Norma har produceret patronen til civil brug
Den viste patron har et JSP projektil, projektilet er mærket med rød
tip, Norma har oplyst at det er en Svensk civil mærkning for skarp
ammo. Den mærkning blev brugt op til ca. 1970.
NORMA

=

Norma Precision AB Amotfors
Sweden

5/8

8 X 58R
(8mm Patron M 1889 / 8mm Danish Krag )
Dansk patron beregnet for Gev. M. 1889, patronen er med rundnæset projektil, de findes ladet både med sort og røgfrit krudt, er
patronen ladet med sortkrudt er hylsterbund sortmalet.

Krudttype
Krudtvægt
Vo

=
=
=

HL

Hærens Laboratorium
København

=

Røgfrit
2,5 g
620 m/sec

13/9

8 X 58R
(Skarp Patron M 1908 / 8mm Danish Krag )
Dansk patron beregnet for Gev. M. 1889,
Patronvægt =
Projektilvægt =
Krudttype
=
Krudtvægt =
Vo
=

HL

=

29,9 g
12,7 g
Røgfrit
3,2 g
770 M/sec

Hærens Laboratorium
København

13/10

8 X 58R
(Skarp Patron M 1908 / 8mm Danish Krag )
Dansk patron beregnet for Gev. M. 1889, patronen er ladet under
krigen under Tysk kommando, det er genbrugte hylstre som var
beregnet for løs ammunition, det kan ses af den grønmalede
hylsterbund
Patronvægt =
Projektilvægt
Krudttype
=
Krudtvægt =
Vo
=

HL

=

29,9 g
=
12,7 g
Røgfrit
3,2 g
770 M/sec

Hærens Laboratorium
København

13/7

8 X 58R
(Panserpatron M1908/39 / 8mm Danish Krag )
Dansk patron beregnet for Gev. M. 1889, patronen er en Panserbrydende ( AP ), projektilet har en kærne i hærdet stål, patronen er
mærket med sort bund.
Patronvægt =
Projektilvægt
Krudttype
=
Krudtvægt =

HL

=

29,25 g
=
12,1 g
Røgfrit
3,15 g

Hærens Laboratorium
København

13/8

8 X 58R
(Salonpatron M1889 )
Dansk patron beregnet Gevær system 1889, indtil 1900 blev patronerne leveret i 2 dele, et tomt hylster isat en fænghætte og et projektil. Patronen blev så ladet ved afdelingerne. På grund af for mange
uheld grundet uagtsomheder, gik man over til at levere færdige
patroner.
Patronvægt =
Projektilvægt =
Krudttype
=
Krudtvægt =
Vo
=

HL

=

19 g
5,5 g
Sortkrudt
0,7-0,8 g
210 m/sec

Hærens Laboratorium
København

Hylstret er genladet, det kan ses af den “*” der er stemplet på
hylsterbunden

13/12

8 x 57 JS
Patronen er en Norma jagtkaliber Projektilet er typen JHP
Projektilet minder meget om Ruag s Projektil Styx

norma

=
Norma Precision AB Jägargatan
Amotfors Sverige

4/6

7.62 x 33
( Cal. 30 M1 Carbine / 7.62 Model 50 )
Patronen er specielt designet for US Carbine M1 et våben man
mente var en effektiv afløser for .45 M1911A1 Semi-Auto pistol,
den blev indført i den Amerikanske hær i 1941
og den blev effektivt brugt af U.S. Army under anden Verdenskrig.
Patronen er en vidreudvikling af Winchester 32 self-loadning patron
model 1906. I 1963 frigav U.S.Government U.S.Carbine M1
til salg på det civile marked til en pris på ca. 20 $.
Efter krigen blev patronen populær blandt civile og der kom mange
modeller på markedet.
Den viste patron er med et projektil af typen FMJ

WCC =

Western Cartridge Company
East Alton Illinois
U.S.A.

4/15

7.62 x 33
( Cal. 30 M1 Carbine / 7.62 Model 50 )
Patronen er specielt designet for US Carbine M1 et våben man
mente var en effektiv afløser for .45 M1911A1 Semi-Auto pistol,
den blev indført i den Amerikanske hær i 1941
og den blev effektivt brugt af U.S. Army under anden Verdenskrig.
Patronen er en vidreudvikling af Winchester 32 self-loadning
patron model 1906. I 1963 frigav U.S.Government U.S.Carbine M1
til salg på det civile marked til en pris på ca. 20 $.
Efter krigen blev patronen populær blandt civile og der kom mange
modeller på markedet.
Den viste patron er med et projektil af typen FMJ Markeret med
Sølvfarve på projektiltip.
Typebetegnelsen er ukendt.

WCC =

Western Cartridge Company
East Alton Illinois
U.S.A.

4/16

7.62 x 33
( Cal. 30 M1 Carbine / 7.62 Model 50 )
Patronen er specielt designet for US Carbine M1 et våben man
mente var en effektiv afløser for .45 M1911A1 Semi-Auto pistol
og den var effektivt brugt U.S. Army under anden Verdenskrig.
Efter krigen blev patronen populær blandt civile og der kom mange
modeller på markedet.
Den viste patron er med et projektil af typen JSP

norma

=

Norma Precision AB
Jägargatan Amotfors
Sverige

4/14

7.92 x 33
( 7.92mm Kurz / 7,92 MP 44 )
Patronen er en kort udgave af standard 7.92 den blev udviklet i
perioden 1940-41 beregnet til assault rifle MKB42 og blev første
gang tastet mod Russerne sent i 1942. Der blev senere foretaget en
række ændringer som kulminerede i 1944 med udviklingen af
Sturmgewehr Stg-44
Den viste patron er mærket med Rød ring omkring fænghætten
og Sort tip hvilket der viser det er Lysspor og stålkærne

hla

=

Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH
Werk Sebaldshof Sebaldshof
Tyskland

4/13

7.92 x 33
( 7.92mm Kurz / 7,92 MP 44 )
Patronen er en kort udgave af standard 7.92 den blev udviklet i
perioden 1940-41 beregnet til assault rifle MKB42 og blev første
gang tastet mod Russerne sent i 1942. Der blev senere foretaget en
række ændringer som kulminerede i 1944 med udviklingen af
Sturmgewehr Stg-44
Den viste patron er mærket med Rød ring omkring fænghætten
hvilket betyder at projektilet er med Jernkærne
fva

=

Draht- und Metallwarenfabrik GmbH
Salzwedel Germany

aux

=

A. Polte Armaturen- und Maschinenfabrik A.-G.
Werk Magdeburg Magdeburg-Sudenburg
Germany

4/12

.338 Lapua Magnum
.338 Lapua Magnum blev udviklet i 1983 af Research
Armament Co En U.S.-baseret concern. Formålet var at
fremstille en Langtrækkende patron som var istand
til at sende en 250 gr kugle af sted med 3000 fps.
Hylstret er formet over en .416 Rigby som halscalibreres.
.338 Lapua var lavet på kontrakt til U.S.Navy og
kommersialiseret af Lapua og Norma.
De norminelle data er følgende
Projektil vægt
Vo
=

=
250 gr
2950 fps
=

=
16 g
889 m/s

Den her viste patron er Panserbrydende.
Oprindels land Svejts.

9/16

375 H&H Mag.
Patronen er udviklet af det Engelske bøssemagerfirma
Holland & Holland tidligt i 1900 og har været en af de mest
populære patroner for storvildt, patronen er den første Magnum
med bæltet hylster og har som sådan dannet grundlag for udvikling
af mange magnumpatrone. Den har været meget brugt i Alaska til
jagt på Moose og Grizzly
Den viste patron er med et projektil af typen JSP ( blødnæset)

FC

=

Federal Cartridge Company
900 Ehlen Drive Anoka
Minnesota U.S.A.

4/7

.378 Weatherby Magnum
( 9x74B )
Patronen er udviklet af Roy Weatherby i 1953, det er et
originalt design som ikke er baseret på en allerede kendt
patron.Den blev først testet i felten i foråret 1953 af
Weatherby som nedlagde en Elefant med et skud. Federal
Cartridge Co s no.215 Magnum large riffel primer blev
oprindelig udviklet for .378 ern da de eksisterende primer
ikke var kraftige nok til at antende den store mængde krudt

Weatherby

=

Weatherby, Inc. 3100 El Camino Real
Atascadero 93422 CA / Calif. / California

8/11

9 x 57R
( 9 x 57 Mauser - DWM 941B )
Efter at 8x57 Mauser militærpatronen blev introduceret i 1888 blev
der fremstillet en hel række patroner med denne hylsterlængde,
9x57R er identisk med 9x57 bortset fra kraven, 9x57R er beregnet
for enkeltskuds rifler og kombinationsvåben.
Den viste patron er ned SJSP projektil ( semi jacket soft pointed)

FN

=

Fabrique Nationale d'Armes de Guerre S.A.
Herstal
Belgium

5/7

9 x 57
( 9x57 Mauser( M88/9a ) / DWM 491A )
Patronen er en vidreudvikling af Mauser s 8 x 57, den dateres til
1900 eller tidligere og både Mauser og Mannlicher fremstillede
jagtrifler i denne kaliber.

DM

=

Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz
Karlsruhe Tyskland

22/6

9,3 x 62
( 9,3 x 62 Mauser )
9.3x62mm Mauser blev udviklet i starten af det 20ende århundrede af Otto Block. Efter den i en årrække
havde været brugt af tyske kolonister i Afrika blev
den en populær jagtkaliber i Europa og fremstilles
stadig af nogle producenter.

DWM

=

Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G.

8/5

9,3 x 62
( 9,3 x 62 Mauser )
9.3x62mm Mauser blev udviklet i starten af det 20ende århundrede af Otto Block. Efter den i en årrække
havde været brugt af tyske kolonister i Afrika blev
den en populær jagtkaliber i Europa og fremstilles
stadig af nogle producenter.
Patronen har energi nok til at nedlægge alt Nordamerikansk vildt.

DWM

=

Industrie- Werke Karlsruhe A.-G.
Quandt-Gruppe Karlsruhe

8/7

9,3 x 62
( 9,3 x 62 Mauser )
9.3x62mm Mauser blev udviklet i starten af det 20ende århundrede af Otto Block. Efter den i en årrække
havde været brugt af tyske kolonister i Afrika blev
den en populær jagtkaliber i Europa og fremstilles
stadig af nogle producenter.
Patronen har energi nok til at nedlægge alt Nordamerikansk vildt.

DWM

=

Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken
A.-G.

8/6

9,3 x 62
( 9,3 x 62 Mauser )
9.3x62mm Mauser blev udviklet i starten af det 20ende århundrede af Otto Block. Efter den i en årrække
havde været brugt af tyske kolonister i Afrika blev
den en populær jagtkaliber i Europa og fremstilles
stadig af nogle producenter.

Den viste patron er med et projektil af typen
RN FMJ.

RWS =

Dynamit Nobel A.-G. ( RUAG siden2003 )
Troisdorf/Fürth-Stadeln/Liebenau
Empelde-Hannover

8/4

9.3 x 72R
( 9.3mm Sauer )
Patronen er udviklet af Sauer & Sohn beregnet for enkeltskuds og
kombinationsvåben, våben kamret for denne kaliber er sjældne,
patronen er forældet betragtes i dag kun som et samleobjekt.
Patronen var oprindelig ladet med 186 gr kugle.

N

=

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

22/9

9.3 x 72R
( 9.3mm Sauer )
Patronen er udviklet af Sauer & Sohn beregnet for enkeltskuds og
kombinationsvåben, våben kamret for denne kaliber er sjældne,
patronen er forældet betragtes i dag kun som et samleobjekt.
Standardpatronen har følgende data.
Patronlængde
Hylsterlængde
Kuglediameter
Kuglevægt
Vo
=

=
83.00 mm
=
72.15 mm
=
9.55 mm
=
12.50 g
615 m/s

RWS

=

RHEINISCHE-WESTFALISCHE SPRENGSTOFF A-G.
NURNBERG
Tyskland

PS

=

POVAZSKE STROJARNE PODNIK
POVAZSKA BYSTRICE SLOVAKIA

5/3

9.3 x 74R
( 9.3 x 74.5R )
Patronen er beregnet for enkeltskuds og kombinationsvåben
den fremkom tidligt i 1900 som et modstykke til 400/360 Nitro
Express, patronen blev meget populær i Tyskland og man kan stadig
få kombinationsvåben i denne kaliber.
Standardpatronen har følgende data
Patronlængde
Hylsterlængde
Kuglediameter
Kuglevægt
Vo
=

=
93.68 mm
=
74.68 mm
=
9.27 mm
=
18.5 g
695 m/s

R.W.S.-N.

=

?

5/4

11 x 56,5 SR
( .444 Marlin )
Patronen blev introduceret i 1964 for Marlin Model 336
lever-action riffel. Sidst i 1950 erne og først i 1960 erne oplevedes
der en rimelig populariteten for .44 Magnun blandt de jægere der
brugte lette lever-action rifler, men de efterlyste hurtig en patron
med mere power.
Marlins svar var .444 Marlin, man strakte simpelthen .44 Magnun
så hylstret kunde tage dobbelt så meget krudt.
Den viste patron er sandsynligvis hjemmeladet.

RP =

Remington-Peters
Bridgeport Connecticut
U.S.A.

22/8

.45-70 Government
( 11,4 x 53,5 / .45 US Army M 73 )
Patronen blev adopteret af U.S.mlitary i 1873 sammen en enkelt
skuds Springfield riffel og den forblev officiel standard i 19 år, i
1892 blev den erstattet af 30-40 Krag. Patronen blev også populær
som jagt og sportskaliber, og som en af de få patroner fremstilles
den stadig mere end 130 år efter. Patronen var oprindelig ladet med
70 gr sortkrudt men i dag lades den også med røgsvagt, den har
kapacitet til at nedlægge alt Nordamerikansk vildt..

FC

=

Federal Cartridge Company
900 Ehlen Drive Anoka
Minnesota U.S.A.

4/10

.45-70 Government
( 11,4 x 53,5 / .45 US Army M 73 )
Patronen blev adopteret af U.S.mlitary i 1873 sammen en enkelt
skuds Springfield riffel og den forblev officiel standard i 19 år,
i 1892 blev den erstattet af 30-40 Krag. Patronen blev også
populær som jagt og sportskaliber, og som en af de få patroner
fremstilles den stadig mere end 130 år efter. Patronen var
oprindelig ladet med 70 gr sortkrudt men i dag lades den også med
røgsvagt, den har kapacitet til at nedlægge alt Nordamerikansk
vildt..

W-W =

Winchester-Western Division
New Haven Connecticut
U.S.A.

R-P

Remington-Peters Bridgeport
Connecticut U.S.A.

=

4/11

450 Nitro
( 11,6 x 83R / .450 N.E. 3"¼ )
Patronen blev introduceret af John Rigby & Co i 1898 og i mange
år blev den betragtet som standard-kaliber til jagt på Elefanter og
andet farligt vildt, våbnet var ofte dobbelt rifler.

KYNOCH

=

Imperial Metal Industries (Kynoch) Ltd.
Imperial Chemical Industries (ICI)
Witton Birmingham
England

Projektil vægt 480 gr

= 31 g

22/1

.458 Win. Mag.
( 12 x 63,5B )
Siden 1956 er 458 Winchester Magnum blevet en af
standard Patronerne for Afrikan Safari for storvildt jægere,
det var den første Amerikanske introduceret patron til dette
formål, benchrest skytter bruger den ofte med en reduceret
ladning Den fås typisk med en kuglevægt på 350 til 510 gr
(22,5 - 33 g )
Den viste patron er med en FMJ projektil

R-P

=

Remington-Peters Bridgeport
CT / Conn. / Connecticut U.S.A.

8/10

.458 Win. Mag.
( 12 x 63,5B )
Siden 1956 er 458 Winchester Magnum blevet en af standard
Patronerne for Afrika Safari for storvildt jægere, det var den
første Amerikanske patron introduceret til dette formål,
benchrest skytter bruger den ofte med en reduceret ladning
Den fås typisk med en kuglevægt på 350 til 510 gr (22,5 - 33 g )
Den er populær blandt Amerikanske hjemmelader til skovjagt da
den ladet med en 300-350 eller 405gr kugler kan duplikere
ballistikken for en kaliber 45-70.

R-P

=

Remington-Peters Bridgeport
CT / Conn. / Connecticut U.S.A.
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.458 Win. Mag.
( 12 x 63,5B )
Siden 1956 er 458 Winchester Magnum blevet en af standard
Patronerne for Afrikan Safari for storvildt jægere, det var den
første Amerikanske introduceret patron til dette formål,
benchrest skytter bruger den ofte med en reduceret ladning
Den fås typisk med en kuglevægt på 350 til 510 gr (22,5 - 33 g )
Den viste patron er med en JSP projektil på 33g

W-W SUPER

=

Winchester-Western Division
Olin Mathieson Chemical Corporation
New Haven CT / Conn. / Connecticut
U.S.A
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10 x 11,5R
( Affyringspatron M/67 )

Patronen er beregnet som affyringspatron for27granaten til
Dysekanon Carl Gustav M/65
Producenten ukendt

10,15 x 61
( 10,15 Jarmann )

Patronen er en løspatron beregnet som drivpatron for det
ombyggede Gevær Jarmann M 1884, det ombyggede
gevær fik navnet Jarmann Harpun gevær M 28, geværet
blev bl.a. brugt til Sæljagt.

Patronen er fremstillet af
Raufoss
Ammunisjonsfabrikker
Norge
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Patron M 1867/96
Geværpatron

I 1894 til 1897 blev der foretaget en modernisering af Remmington
gevær og karabiner, de blev omdannet til centraltænding
Der blev fremstillet tre nye typer patroner
Patron model 1867/96 beregnet til brug i Dansk fremstillede geværer.
Ladningen bestod af ca. 2,4 r røgfrit krudt.
Patron model 1867/97 beregnet til brug i Amerikansk fremstillede
gevære. Ladningen bestod af ca.2,1 g røgfrit krudt.
Patronen blev mærket med et mejselslag tværs over hylsterbunden
Patron model 1867/96 til karabin M1867/96. Ladningen bestod af
ca. 2 g røgfrit krudt.
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11 x 46
( 11mm Patron )
Patronen er beregnet for Remington M 1867/96
Bagladevåben system 1867/96-97
Øvrige data er ukendte

Producenten er
A. & W. Allendorff Sprengstoff und Patronenfabrik
fra 1920 Lignose Aktiengesellschaft
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11mm Patron til Redningskorpset
(Falck patronen)

Projektilvægt
Projektiltype
Projektil matr.

23,4 g
Ekspanderende, 5mm hagl indsat fortil
Bly indsmurt i vaseline

HL = Hærens Laboratorium

1900

1912
1937

-

Mejselslaget over hylsterbunden
angiver normalt at patronen
har en mindre ladning beregnet
for Amerikansk produceret RB
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11,85 x 45,7
Patronen er Dansk formegentlig brugt af
De Danske Skyttrfoeninger, patronen kan være genopladet.

HL

=

Hærens Laboratorium
København
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Amerikanerne blev imponeret af den Tyske 13 mm TUF antitankriffel som blev brugt under WW I og gik inden krigens afslutning i
gang med udviklingen af en tilsvarende patron, udviklingen blev
udført af John M. Browning og han blev færdig med det nye tung
maskingevær i 1921 både patron og våben blev adopteret af U.S.
Army i 1923 og har været standard lige siden, ikke kun i U.S.A. men
i mere end 30 lande.

Standardpatronen har følgende data.
Patronlængde
Hylsterlængde
Kuglediameter
Kuglevægt
Vo
=

=
137.80 mm
=
99.10 mm
=
12.96 mm
=
42.90 g
887 m/s
=

=
5.425 “
=
3.90 “
=
.51 “
=
662 gr
2910 ft/s

RA =
Remington Arms Co. Union Metallic Cartridge Co. / U.M.C.
Bridgeport Connecticut
U.S.A.
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Amerikanerne blev imponeret af den Tyske 13 mm TUF antitankriffel som blev brugt under WW I og gik inden krigens afslutning i
gang med udviklingen af en tilsvarende patron, udviklingen blev
udført af John M. Browning og han blev færdig med det nye tung
maskingevær i 1921 både patron og våben blev adopteret af U.S.
Army i 1923 og har været standard lige siden, ikke kun i U.S.A. men
i mere end 30 lande.
Den viste patron er mærket sort tip der indikere AP
( Armor Piercing )

K

=

ICI Metals Ltd. (Kynoch)
Imperial Chemical Industries (ICI)
Witton Birmingham Englaand
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Amerikanerne blev imponeret af den Tyske 13 mm TUF antitankriffel som blev brugt under WW I og gik inden krigens afslutning i
gang med udviklingen af en tilsvarende patron, udviklingen blev
udført af John M. Browning og han blev færdig med det nye tung
maskingevær i 1921 både patron og våben blev adopteret af U.S.
Army i 1923 og har været standard lige siden, ikke kun i U.S.A. men
i mere end 30 lande.
Den viste patron er mærket sølv tip der indikere AP/IN
( Armor Piercing / Incendiary )
DM

=

Des Moines Ordnance Plant
Des Moines Iowa U.S.A.
Fra 01-1942 / 06-1945 styret af US RUBBER CO
Produktion Kal. .30-06 og .50
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Patronen er af typen Frangible, hvilket betyder at projektilet er af
en konstruktion at den pulveriser ved anslag,
I dette tilfælde består projektilkærnen af blypulver blandet med
bakelit
Projektilet er mærket med Grøn tip over Sølv

SL

=

St. Louis Arsenal St. Louis
Missouri U.S.A.
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Amerikanerne blev imponeret af den Tyske 13 mm TUF antitankriffel som blev brugt under WW I og gik inden krigens afslutning i
gang med udviklingen af en tilsvarende patron, udviklingen blev
udført af John M. Browning og han blev færdig med det nye tung
maskingevær i 1921 både patron og våben blev adopteret af U.S.
Army i 1923 og har været standard lige siden, ikke kun i U.S.A. men
i mere end 30 lande.
Den viste patron er mærket med Oramge tip = Tracer ( lysspor )
Dark Ignition ( foesinket tænding ) Tænder ca 100 m fra mundingen
Standardpatronen har følgende data.
Patronlængde
Hylsterlængde
Kuglediameter
Kuglevægt
Vo
=

EMZ =

=
137.80 mm
=
99.10 mm
=
12.96 mm
=
42.90 g
887 m/s
=

=
5.425 “
=
3.90 “
=
.51 “
=
662 gr
2910 ft/s

EUROMETAAL N.V.
HEMKADE ZAANDAM Holland
From 1972 Former:
ARTILLERIE INRICHTINGEN
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Amerikanerne blev imponeret af den Tyske 13 mm TUF antitankriffel som blev brugt under WW I og gik inden krigens afslutning i
gang med udviklingen af en tilsvarende patron, udviklingen blev
udført af John M. Browning og han blev færdig med det nye tung
maskingevær i 1921 både patron og våben blev adopteret af U.S.
Army i 1923 og har været standard lige siden, ikke kun i U.S.A. men
i mere end 30 lande.
Den viste patron er mærket med Rød tip = Tracer ( lysspor )
Standardpatronen har følgende data.
Patronlængde
Hylsterlængde
Kuglediameter
Kuglevægt
Vo
=

SL

=

EMZ =

=
137.80 mm
=
99.10 mm
=
12.96 mm
=
42.90 g
887 m/s
=

=
5.425 “
=
3.90 “
=
.51 “
=
662 gr
2910 ft/s

ST. LOUIS ARSENAL
ST. LOUIS MO U.S.A.
Operated by: U.S.C.CO
Ative from 11-1941 to 6-1945
EUROMETAAL N.V.
HEMKADE ZAANDAM Holland
From 1972 Former:
ARTILLERIE INRICHTINGEN
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Løs øvelsespatron Fremstillet af Plast
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12.7 x 99
( .50 Browning )
Patronen er fremstillet af Plast og beregnet til trænings -skydning på
korte afstande
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Skarp Patron M 1865
17 mm Patron model 1865 er en af de første riffelpatroner fremstillet i
Danmark.
De findes som skarp og løs patron.
Patronen er beregnet til omdannet tapriffel model 1848/65
Riffel og patron blev senere brugt af fiskere til jagt på sæler.

T = Tøjhuset
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11mm Fuglepatron
Patronen er fremstillet på A/S Dansk Ammunitionsfabrik Otterup
Hylstret er et afkortet M89, patronen er ladet hed hagl og lukket
med en papskive og forseglet lak, lakforseglingen findes i forskellige
farver, det formodes ar farverne angiver haglstørrelsen
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