
KENTUCKY GEVÄR *
Flintlås geväret var en av de
största konkurrenterna tilI
Srown Bess. 0mtyckt och väl-
känt tack vare sin lätthet
och träf.f säkerhet. Slaglås
geväret var definitivt ett av
de mest populära Amerikanska
vapnen. Geväret utvecklades
egentligen på olika platser i
Pennsylvania, och var3e böss-
smed satte sin präge1 påttsitt" gevär.
Xaliber .45 och .50, 35" 8-
kantig pipa. Räf f ling 1":1,200.
?otal längd 50", vikt 3 Kg.

HÅWKEN GEVÄR ..P
§1-agIås geväret kall-as även
nodell Santa Fe, och både den
och flintlåsmodellen var
n.:yeket populära bland pion-
järerna som drog västerut
över Mississippi. Tillverkades
ursprungligen- äv bröderna
Jacob och Samuel Har^,ken i St.
Loui s 1,822. Träf f säkerheten
och påIitligheten gjorde att
vapnet blev den utvalde "kom-
pånjonen" till många pion-
jårer. Utrustad med snälltryck

,54, 32" 8-kantig pipa
1- : 1660 . To tal J-ängd

L 4r3 Kg.
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TRYON RIFLE

8-kanrig pipa
0.3 **, räff}
Valnötsstock,

Reprodukiion av ett amerik-
anskt slaglåsgevär med bra
räffling och snälltryck.
Fas ta riktmedel, men d j"opter
kan mosleras. LeVereras i.
standård eIIer lyx versicn.
Standard har blånerad pipa
och flamhärdade ståldetaljer
ly, har brunerad pipa och
graverade stå1 detaljer.
Kaliber .45 och .50, 321/4"

. Räffel djrp
ing t :1200.
toLål lä::gd

49" , vikr 4 13 Kg.

TRYON ''CREEDMORE'' RIFLE {
Ny version av Tryon geväret.
Speciellt avsedd för 100-
meters skytte. Pipan är matt
blånerad och räffli-ngen av-
sedd för IångkuIa. Utrustad
med tidstypisk diopter och
korntunnel. Vapnet är förset
med rembyglar.
Kaliber .45L, raffling 1:530
I övrigt som Tryon rifle.

MORTIMER RIFLE -F
Välgjord reproduktion av en
civi1, i engelsk stil, flint
lås studsare. Tillverkas i
både räfflat och s1ärborrat
utförande. . Svansskruven är
försedd med en speciell
kammare för krutladdningen.
Vapnet har rembyglar och kan
förses med diopter, som är
en kopia av originalet.
Kaliber .54, 37" pipa, 8-
kanrig till stockens slut
därefter rund. Räfflins
1:1 660. Total 1ängd 53H,
vikt 4 Kg.

MORTIMER RIFLE SLAGLÅ§

Nyhetl Med whitwort räffling
speciellt för 100 meters
skytte. Kaliber .451,,
rigt som f1int1ås vers
Ej i bild

i öv-
io nen .
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BROI^IN BESS MUSKÖT .«
Välgjord reproduktion av den
musköt, som i Sverige kallas
Tower nod/ t7 62 och mod/ 1,7 94 ,

Importerades då från England.
Användes ftitigt under det
Amerikanska inbördes kriget,
och av Engelsmännen då de
koloniserade Amerika och
Indien. Fians nu även i kar-
bin mode11.

Kaliber .7 4 , 30 L/2". rund
pipa. Sfätborrad. TotaI
längd 58", vikt 4 Kg.
Karbin: TotaI Iängd 46 3/4",
vikt 3,5 Kg.

MUSKÖT C§ARLEVILLE MOd. 1777
modifi6 an IX. q-
Kopia av den franska musköten
som tillverkades och modifi-
erades under dec IX (9:e)
året av den franska revoluti-
onen. de flesta franska mus-
köterna från denna perioden
kallas för Charleville musköt,
oavsett om de var tillverkade
i CharlevilIe, S: t Etienne
eller Maubeuge. På de franska
musköterna fixerades pipaa vid
stocken med pipband, och på de
engelska med s tåls tif t.
Kaliber "69, 45" rund pipa.
S1ätborrad. Total 1ängd 60",
vikt 4,4 Kg.

WAADLÄNDER RIFLS .E
Nerbantad version av Bristlen
A. Morges studsare. Tillverkas
endast i begränsad upplaga.
Laddstake av metall med mynn-
ingsskydd av mässing. Låset är
special konstruerat för såker
gång. Snälltryck. Vapnet är
utrustat med diopter och av-
sett för 50 meters skytte.
Kaliber .45, 29 t/2" 8-kanrig
pipa . Räff 1 ing 1 : §60 . To ta 1
längd 48 1/2" , vikt 6,5 Kg.



och de
graderat till
t/^ l- !^- \ / /

§NFIELD 1853 I'3.§ANDAREN''

Samtiiga Enfielc vapen var Engel ska arm6 gevar,
är välkända f är sin p:ecis io;.; . 3-bar:daren har sikte
900 yar:ds -rnan hade stor:ill-::o till sina gevärl
Tcta i IängC 55", piplängo 39" . Vikr 3, B Kg.

Ct)
V . L tllLll .

ENFIELD 1858

Kaiiber .577
ruLdr rd..iBLr

''2 *BANDAREN''

, 3ätfLing 1:122a,
/,\2 1 t')tt ^- ^ l^^^J
-a t / L ) PLPLdLIEU

'.^!!^ I !-..-
LALICI U ii]:]

33". \itt ":,e j(s

ENFIELD 186C ,'VOLUNTETI"

Det "klenkalib:'iÅa" mål och:
geväret. "Ba::a" IaIiber ,451
,;.,,-' -..^-!LcYr..rr:ir!(jlar.

Tcta r längd 49 1/2" , pi pJ ängd 33". Räil1: -3 i:51C. \ 'r'. 4 Kg

Siktet grade:at titl 600 yards. Skjuaer mycket
bra med Minie kula.
Total långd 40 !/2" , piplängd 24" . Vikt 3 Kg.

;:icksk),ttu
" Ett perfek:

ENF'IELD 1861 CARBINE "Ma.,sKE:00N"
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SM iTII (A&B iN

En trcgen kopia åv den l-iiia berömda karbi:en, soir, f an:-ls
i skarver mella- 1e patror* och mlznningsLaidaoe vapnen
rz--.,'^^+ ]--*,,+ - r^^^^ri^^-^^ och ]-aCdas rnedVapnei c:i;s, sct,. c- Tcdc::. nagerDCSSa,
en kråftig iaddhylsa av mässing. Er: smidig, :ol*g och
välskjutanie iite:: bissa I

Ka l- ibe r " 50 , ?tu' rund
TotaI längd &J", vikr

HAGELGEVÄR

pipa.
! / u-

' t ! t\5

lubbelpipigt hagelgevär
kaliber 12. KopLa av ett

mynni-ngs laddat gevär . Valnö
?clal längd 47" , vikt 2,65

kelpipiet hagelgevär i
}-ar 1) o-.o].', -r.'1 ;
-C1 JL. U,'l.tiI5N 5LII1 r'j
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i1. S:ocl< aY valnöt.
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Totå1- längd 4E", vikt 3 (g



KODIAK MARK TV d
Vacker och välgjord kopia på
Colts patenterade dubbel-
studsare. Ett här1igr jakt-
vapen i kaliber .45/7A.
?otal längd 40 t/2", vikt
4,8 kg.

SHARPS FALLING BLOCK T
Fin reproduktion av det histor-
iska Falling Block geväret.
Aven godkännd som klass t jakt
vapen! Lagerförs i kaL..4577A
Sporter version med snä1lttyck,
och i karbin modell med rund
eller 8-kanti,g pipa. Baskylen
är flamhärdad och stocken av
valnöt.
Sporter I Kaliber ,45/70, 28"
8-kantig pipa. Total längd
47 1,/5", vikt 4,1 Kg.
Karbin; 22" pipa, total Iängd
39 1-/5'i, vikf :-,7'«g. t övriir
som ovan.
Finns även i kaliber .45 och
.5& för påpperspat:on.

ROLLINC BLOCK

Välgjord reproduktion av det
välkända Remingtoa systemet.
Laddad med röksvagt krut, är
den godkänd som jaktstudsare
klass 1. Lagerförs i karbin
modell Kavalleri och Infanteri."
Kavalleri modellen har 8-kantig
pipa som är rund svarvad efter
förstockens slut, Infanteri
modellen har helt 8-kantig pipa.
Lagerförs även i Creedmore mod.
med 30" 8-kanti.g, konisk pipa.
Samtliga modeller i kaliber
/45 / 7 0, och med va lnö t s s toek .

Flamhärdad stomme.
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1866 SPO§T;§§ A:FL§ «§*
lidare ,'Lvecklir;g a\t Henrr
gevare t. tslcv s:abb: erL
popu iä: : vapen . s oilr har
n;å,ip: tili- ati "civrl_isera"
väs terr . Karb j.nen va: mycke ipcpulär ssm sadelvapen, cch
y?I fllrrgt använci. åv kava*
r rcf rc L. KarDlnet har runcpipå, och geväret 8-kantis.
Båda mcdellerna har mässiigs
stomme. Lagerförs enbart i-kaliber .44/4C. I(al ias Do;-u1ärt för "\ellowbov".
Ritle I ToraI längo ,l7/+', ,vrkt 3 ,7 Kg.
Ka::bir; Total iängd 38L/4,,,
-..-'i-- -. a-\/AKL J"JJ \9.

18 7-? SPCRT'NG RIFLE
1873: ar: blev saabbt populär,
och blev 1ång1lvaci, t:lI-
rzerkades 1873-1927. Med sin
s tå ls ton:re och f örbä | trade
iadcisys Eem 1:1ev cen e Et
kraftfullare vårren än sin:
föregangr.u. ;iIi;";k";^åI.-
i karbin modeli, och bägge
ansågs so:r ourbärj iga för
erovrarna som t'vanntt den
Amerikanska västern. Geväret
har 8-kantig pipa, karbinen
rund. Lagerförs enbart r
kalil:er .44/ *A .

Vikr och:
r:- f le och

längC ssm 1865
karbin "

HENRY R]T'LE B
ciet för:stz Cygelrepeter
våpnet s.ri vår både orakt-
iskr och pål:"rlrgt. ?raren-
f arqt t' T',1^r I .i-

;; k;å_ ;r,, i å,;'o:: ::l å, I "Tuo
dlm. 1;,L ji,eli<åc(:: rrsp:.ri:g_
lige:r 18aC-t: a1: Ne:.: r;".o.i
Arn,*.-!r=ib',' : _: .icr:vc<et
pcpular l-lc: :rå,pe ::s, Åni;åi,-
9::^fl::ig: i :Lrå-,ank::rger
_LöOU-'J. vapnct :i6erfcrs
både :.eC stå.. ocl. mäss-t-:-..-
sLomme, r blankpol er.i-;i?;,
Dt ane:at *ttc::anCe.
Kaiiber "*&/4C, Tr-al längd
/,/,tt -,-l t-r ./- 4.1 4 , vlKt 4, I (g . Yagas in
kapacitet 13 -.i<ätt.
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DioPtrar

Korn, kornringar '

USA 45 1

44'7

USA 44.

Filtförladdningar

Schatull för Pistol
eller revolver.

Dse ?
USA 455

Fe t lapPar

Reservdelssatser

Kulutdragare
usA s45 13gp
Fe t lappsu tdrgare
usA534 x
Jag
usAss0 *

SPÅAE PAAIS

ROGfAS ! ytrc€n

r-'--*-
SPANL PAAIS

1E51 COaI NAyY.36'.ia

18



Krut- och hagelmått USA 540 Laddtratt för pistol.+
KruttraLt

ffi
för krutpåfyll-
ning i krutflas-
ka. Mässing.

BomulI-, brons- och
tage lbors tar .

usA 234

il:i
u§Å 735

Jus terbart krutmått USA 1'95

Borelight fqr inspektion
av pipor. fl 1Omm.

Ct*X&ilf*;*2*--**;.. . z*fu. a:';

Rengö:ings- och laddsats
för gevär

Nippelnycklar, s lagf jäderspännare

USA O37 USA03l

Xynningsskydd

Nipplar

4
t'

USA 525

\, j

J
usAo45

us.A 025

T TT
usAo4l

U§A 015
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F I in:or
Krutbehållare
Por:ic:sförpackning

?ändha t lå:

k
l-

Kulpung
USA 375

Iändhatts
au toma t

t

:'

.;

',

528

555

USA 085
Pan primer
Krutdoserare
för fängpannal

T-;ff''i


