Spesialauksjon i Bergen lørdag 19. august for antikke
våpen og samlervåpen
Patronrevolvere
1. Allen cal. 22 short, ”Sidehammer”. 7 skudds revolver. Produsert av Ethan Allen &
Co, Worcester, Mass. USA. Allen’s Pat’s Sept. 7., Nov. 9 1858, Sept. 24 1861. Kun
ca. 1.500 i kal. 22 var produsert fra 1861 til 1862. Veldig sjelden. Ellers produserte
Allen en tilsvarende i kal, 32 rimfire. OK patinert stand, ikke rust. Fabrikkmerking fint
lesbart. Serienummer 150/22. Alle nummererte deler er nummerlike. Prisleie i USA
2009 ca. 1.000 USD for en utgave i stand og stilling som denne.
2. Forehand & Wadswort i kaliber 38 S&W, produsert i 1887. Break up
svartkruttrevolver i stand som ny. Antakelig uskutt. Dette merket regnes som topp
kvalitet, minst på nivå med S&W og Colt. Sjelden til salgs. Prisantydning ca. 8.000.
3. Colt cal. 22 short, 7 skudds revolver. ”Colt open top pocket revolver” i fin stand.
Merket Colt’s Pt. F.A. Mfg. Co./ Hartford. CT USA på løpet, og 22 CAL på venstre
siden av rammen. Serienummer 24.300, altså lavt serienummer. Produsert mellom
1871 og 1877 i 114.000 eksemplarer. Denne er antakelig produsert i 1872. Flott stand
og teknisk OK. Prisleie i USA 2009 ca. 800 USD for en utgave i stand og stilling som
denne. Colt er Colt.
4. S&W introduserte patronrevolverne i 1857 og hadde da eksklusive patentrettigheter.
Det begynte med 22 rf. Smith & Wesson cal. 22 short rf. 7 skudds”spur trigger”
revolver. Fin stand. Merket Smith & Wesson, Springfield Mass. på løpsskinnen.
Merket Patented April 3. 1855, July 5. 1859, Dec.18.1860 på sylinder. Serienummer
95034 (under kolbe). Dette er en Mod. 1, 2nd issue og er således produsert mellom
1860 og 1868 i ca. 115.000 eks. Teknisk OK. Prisleie i USA 2009 ca. 800 USD for en
utgave i stand og stilling som denne.
5. Smith & Wesson Model 1886 Double Action Frontier. Forniklet utgave med 6” løp
og 6 skudds tønne (sylinder). Kaliber 44 – 40 WCF. Fornikling og finish er i relativt
god stand, men med litt slitasje og alderspatina. Fine og blanke tønnekamre, men litt
pitring i løpet finnes. Altså ikke helt strøken, men teknisk helt OK og fullt brukbar og
skytbar med svartkruttpatroner. Dette er en utgave med serienummer 5005. Det vil si
produksjonsår 1887. Pris/verdi i samlermarkedet for en i stand og utførelse som er
teknisk 100 % OK og er fullt fungerende som denne er ca. kr.19.000. Modellen ble
produsert i 15340 eksemplarer og er en variant av Double Action 1st. Model som kom
i 1881, men denne har lengre og kraftigere konstruksjon m/tønne på 19/16” for å
romme 44-40 WCF patronen. Stemplene/det som er innslått på løpsskinnen er litt
vanskelig å lese, men en ser fabrikkbetegnelse, adresse, patentnummer og datoer etc.
til Smith & Wesson. Siste patentdato som er merket på løpsskinnen er: May 11.
25/1880. Modellen er ettertraktet blant samlere som også driver med organisert
svartkruttskyting. Antakelig den råeste revolveren før røksvakalderen og 44 magnum.
I USA selges nå relativt strøkne varianter for mellom 4 og 5.000 USD.
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6. Colt Lightning Model 1877 Double Action. Forniklet utgave med 4.5” løp og 6
skudds tønne (sylinder). Kaliber 38 Long Colt. Fornikling/overflatefinish er i fin stand
med litt slitasje på ene siden av tønna og noe ellers. Tønnekammere og løp innvendig
er veldig bra. Dette er en tidlig utgave med det svært lave serienummeret 3794. Det vil
si produksjonsår 1. halvdel av 1878. Den er teknisk helt OK og fullt fungerende.
Pris/verdi i samlermarkedet for en i stand og utførelse som denne er for ca kr.13.000.
Dette var den første double action revolveren til colt, og den var kjent for at
mekanismen for avtrekk og sylinderfunksjon var litt skjør og derfor kunne gå i
stykker. Likevel ble dette en populær revolver og modell 1877 ble produsert i 166.000
eksemplarer mellom 1877 og 1909. Dette gjelder alle modellvarianter samlet, både
Lightning i 38 kal. Long Colt, og Thunderer i 41 kal. Mod. 1877 Lightning revolveren
var utbredt i blant folk som befant seg på begge sider av loven i The American West.
Flere kjente sheriffer var utstyrt med Colt Lightning, og flere kjente
forbryterskikkelser også, deriblant William Cody alias Billy The Kid.

7.

THE "ROBIN HOOD", .22 SEVEN SHOT,
Manufactured by Whitney Armory, for Hood Firearms Co. NY. 1875. This is a
VERY interesting revolver! Look closely at the cylinder, it has no stop bolt approach
notches, it is a smooth cylinder. The cocking and locking system is done from the rear
of the cylinder. This model was introduced in 1875, two years before a more famous
DA pistol, but using the rear locking system. The Colt Model of 1877! Could possibly
this Robin Hood been seen and examined, for ideas in design, we will never know?
Serial No. 110X, is a single action, 7 shot .22 short pocket pistol. It has 99.99% of all
the original factory nickel plating, and the hammer has all the case hardening colors,
only slightly muted. The action of loading, cocking, indexing correctly, and firing
function perfectly! A very scarce! Pocket pistol from the 1870's.
8. Hopkins & Allen ”Blue Jacket No 1-1/2”, Merket: Pat. 27. Mai 1879. 7 skudds. 22
cal. spur trigger. Dette er et fabrikkgravert eksemplar. Serienummer 99XX. 2-3/4
tommers rundt løp. Løpe og ramme har bortimot 99 av den originale forniklingen.
Sylinder har en litt grå patina. Graveringen er fortsatt skarp, og godt definert.
Kolbegrepet er fortsatt flott med originale fabrikkhornskjefter med fin patina, oppnådd
gjennom over 130 år. Alle mekaniske funksjoner virker fint. Det er kjent at denne
modellen var laget av Hopkins & Allen med design og tanke på "every day Joe", men
til en lav pris i forhold til de større og mer kjente produsentene som S&W etc. Uansett
var det ikke gitt avkall på kvalitet og finish.
9. DEFENDER 32 rimfire short. Manufactured 1875, by Iver-Johnson Arms & Cycle
Works, Chicopee Falls, Mass. This Defender is factory engraved, in an upscale
version, as it combines the traditional floral leaf design on the frame, and the more
common "Punch Dot" patterns on the remainder of the revolver. Serial No. 36X has
about 99% of all the original factory nickel plating, and still has "jewelers enamel" in
the engraving cuts on the frame. The ivory (elfenben) grips are perfect and have a
marvelous color. Mechanically, the Defender is PERFECT in every aspect of working
correctly.
10. Bonanza, Single Action. Spur trigger cal.22 produsert av Bacon Manufacturing Co,
Norwich, Ct rundt 1878. Kilde Donald B Websters bok om Suicide Spesials. Denne
syv skudds lommerevolveren med 2 tommers løp var produsert av Bacon
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Manufacturing Co., men solgt som varemerke Bonanza. Dette er en typisk Suicide
Spesial, altså en lavkvalitets billigrevolver i utgangspunktet. Akkurat denne har
fortsatt bortimot 100 % av den originale forniklingen på venstre siden av revolveren,
men grunnet bruksslitasje fra handen bare ca. 90 % på høyre side, og her er det en grå
patina. Mekanisk virker den perfekt, og merket (Bonanza) på toppen bakerst på løpet
er helt klart. Mesteparten av ”case” herdingsfargen er fortsatt på hanen. Valnøtt
skjeftene er fine og glatte med en antikk glød. For de som samler på "marketing
names" og ”Suicide Spesials” er en Bonanza vanskelig å finne. Spesielt en i så god
stand som denne.
11. Kuriosa Little Joe – Røhm Beltespennepistol .22 Blanc. Ny i oppbevaringsetui.
Den lille løspatron/startpatronrevolveren kan løses fra beltespennen med en trykknapp.
Artig liten sak for samlere.
12. Smith & Wesson cal. 32 Long rimfire. 5 skudds ”spur trigger” top break revolver,
forniklet. 3.5” løp. Fin stand Merket Smith & Wesson, Springfield Mass. Pat. April 3.
55, July 5. 59 & Nov. 21.65 på løpsskinnen. Serienummer 864001 (under kolbe). Det
siste sifferet ser litt merkelig ut, og det kan være serienummer 86400 som er rett. Dette
er en Mod. 1-1/2, 2nd Issue og disse ble produsert mellom 1868 og 1875 i ca. 100.700
eksemplarer. Pent eksemplar i god stand og teknisk helt OK. Prisleie i USA ca.1.000
USD for en utgave i stand og stilling som denne.
13. Smith & Wesson cal. 32 cf, 5 skudds ”spur trigger” 3,5” løp. Forniklet, fin stand,
nesten som ny, teknisk 100 %. Merket: Smith & Wesson, Springfield Mass. USA.
PAT’D Jan 17 & 24.65, July 11.65, Aug. 24.69, Febr. 20. 1877, Reissue July 25. 1871
på løpsskinnen. Pat. April 20.75 og Dec.18.1877 over tønna. Serienummeret er 22895.
Dette er stemplet på undersiden av kolben. Dette er en Single-Action Modell 1-1/2
Centerfire. Modellen representerer den første 32 centerfire S&W top break revolver,
og som automatisk støter ut tomhylsene ved åpning. Det ble produsert 97.599 stk. av
denne modellen mellom 1878 og 1892. Denne revolverens serienummer tilsier at den
er produsert i eller omkring 1880. Wild Bill Hickok ble skutt med en slik S&W, men
med 2 ” lengre løp, da ble de kalt Old Army.
14. Smith & Wesson cal. 38 S&W centerfire. Single Action 5 skudds ”spur trigger”
revolver, forniklet. 4” løp. (Baby Russian). Denne har den mest uvanlige løpslengden,
3 ¼” var mest vanlig. Merket Smith & Wesson, Springfield Mass. USA. Pat. Jan 17.
& 24. 65, July 11.65, Aug. 24.69, Jan 19. 1875, Reissue July 25. 1871 på løpsskinnen.
Serienummer 19106 (under kolbe). Dette er en Single-Action 1st model. Denne
modellen ble kun produsert i ett år mellom 1876 og 1877 i 25.548 eksemplarer, hvorav
16.046 var forniklet, og resten blånert. Fin stand og teknisk OK. Prisleie i USA 2009
fra 1.500 til 2.000 USD for en utgave i stand og stilling som denne.

15. Smith & Wesson cal. 38 S&W centerfire. Double Action 5 skudds top break
bøylerevolver, forniklet. 3” løp. Fin stand. Merket Smith & Wesson, Springfield Mass.
USA. Pat. Jan 24.65, July 11.65, Aug. 24.69, Jan 19. 1875, Reissue July 25.71, May
11.80, Jan 5.82 på løpsskinnen. Serienummer 126.251 (under kolbe). Dette er en 3rd
model. Disse ble produsert i perioden 1884 til 1895. Modellen ble veldig populær og
204.000 eksemplarer ble solgt i løpet av de første 5 år. Serienummeret indikerer at
denne ble produsert innen 1887/88. Fourth model som var nærmest identisk ble
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produsert i perioden 1895-1909. Litt slitt fornikling her og der, men i god stand og
teknisk OK. Prisleie i USA 1.000 – 1.200 USD for en utgave i stand og stilling som
denne. (På hold som forhåndsbestilt, men dersom ikke betalt legges den frem på
auksjonen).

16. HOPKINS & ALLEN, XL NO.5, .38 CENTER FIRE, FACTORY ENGRAVED,
DELUXE AGATE JASPER GRIPS! Serial No. 2908 is quite unusual! First, among all
these 1870's era Spur Triggers, 99 % are all in the Rim Fire Calibers! This one is .38
Centre Fire, and is marked so on top the frame. It is the MOST deluxe form of
engraving, with ribbon banners on the cylinder, and a unique panel scene on the frame.
Condition is 99.999999% perfect, original nickel finish, and appears that it has never
been fired. All factory applied markings are crisp and totally legible. The mechanical
action is fine. It cocks, locks, and indexes perfectly. The hammer has all its case
hardening colors, and the grips are vibrant with color. They are imitating the agates,
this one is Jasper. (ca. 9000 kr.) /(Jaspis og agat er betegnelse på vulkansk geologisk
smykkesten).

17. Ruger Security Six i 357 Magnum. Jubileumsutgave i rustfritt stål. Spesialtunet
avtrekk og combatskjefte. Tilpasset feltskyting og praktisk skyting, Følger med
hurtiglader, hylster, originale skjefteplater, original kartong og kvittering fra Søylen
hvor den var kjøpt som ny. Meget god revolver i god stand. Kuler, engangsskutte
hylser, samt diesett kan selges med. Krever kjøpetillatelse.

Pinfire revolvere og pistol
19. ELG 7mm Pinfire revolver, 6 skudd. Folding trigger. 7cm løp. Merket med 48
under løp i forkant av sylinder, sannsynligvis et serienummer. Flere merker: Ovalt
ELG merke med Krone over, og F med stjerne over krona igjen på sylinder. På høyre
siden under løpet fremfor sylinder er den merket med R med Krone over og F med
Stjerne over. På høyre siden av rammen under sylinder er det også F merke med
stjerne over. Revolveren er i flott stand, og nesten som ny. Denne revolveren er
produsert i Liege i Belgia i perioden 1865 til 1870 av Auguste Francotte. Patronene
var ladet med svartkrutt. Denne er prøveskutt med nyladete pinfire patroner (Pyrodex
FFG-ekvivalent) og virket fint. Antatt salgsverdi 3.200 kr.
20. Belgisk (antakelig) 9 mm pinfire revolver, forniklet med fin gravering. God stand
uten pittings. Fungerer helt fint teknisk. ELG-merket fint eksemplar av arten. Antatt
salgsverdi 4.500 kr.
21. Belgisk eller fransk 11/12 mm pinfire revolver i flott stand. Ser ut som en militær
utgave, men med noe fin gravering som tyder på at det i så fall har vært en
offisersrevolver. Har blant annet skjeftering. Topp teknisk. Antatt salgsverdi 5.500 kr.
22. Spansk, Fransk eller Belgisk dobbeltløpet 9 mm pistol med utfellbar dolk. flott
stand og teknisk 100 % OK. Dersom Fransk er det vel en såkalt apasjepistol. Ingen merker
eller proofmarks funnet så langt. Antatt salgsverdi 5.000 kr.
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Dersom de fire pinfirene selges samlet (fin liten samling) følger det med noe ladeutstyr,
hylser, kuletang etc. på kjøpet.

Patronpistoler
23. Sharps cal. 22 short, 4-løps ”Pepperboks”. Produsert av C. Sharps & Co,
Philadelphia, Pat. 1859. Modell 1. Serienummer 10051. Fin stand, teknisk 99 %.
Produsert mellom 1859 og 1874. Prisleie i USA 2009 ca. 900 USD for en utgave i
stand og stilling som denne. Det finnes også kopier produsert i Spania og Italia både i
eldre og nyere tid. Denne er ekte.
24. Colt ”Derringer” 41 cal. Lommepistol 1 løp 1 skudd. ”Third model Derringer”
Design av Alexander Thuer. Det ble produsert 45000 stk fra 1875 og 1910. Denne har
serienummer 29426 og er således av ”first variation, late modell”. D.v.s produsert
rundt 1885. Rimfire, 2,5” løp. Litt sliten, men OK stand. Merket ”COLT” oppe på
løpet og ”Cal.41 på venstre side av ramme under løp. Prisvurdering i Norge: Ca. kr.
5.000
25. Remington double Derringer. Cal. 41 rimfire, over/under 2 løp. Dette er selve ikonet
blant de såkalte derringerne. Remington derringeren ble solgt/produsert fra 1866 til
1935. Dette er en type 1 late production. Disse var produsert fra slutten av 1860-tallet
til 1888. Pistolen er i helt OK teknisk stand, rustfri, men med en god del avskallet
fornikling. Den kan refornikles til stand som ny hos Sørligata fornikling for mellom
1000 og 1200 kr. Da dobles nesten verdien. Etter hvert er de antikke Remington
derringerne blitt dyre i anskaffelse, og ekstra fine eksemplarer koster mellom 15 –
20.000 kr. Gravert og i original eske mellom 20 og 30.000 kr. Denne er rimelig med
en prisantydning på ca. 6.500 kr.

Perkusjonspistoler/flintlåspistoler
26. Tysk lomme perkusjonspistol, antakelig fra 1850 - 1860. Pistolen er fin, med
ubetydelig spor av pittings, og den er god i metallet for alderen. Den er nå blånert på
nytt. Treverk i kolbe er pent. Mekanismen for spenning av hane og avtrekk virker
godt. Hanen går og står både i hel- og halvspenn. Pistong/nippel for fenghette er
skiftet med en ny. Dette var slitedel nummer en på perkusjonspistolene. Er for all del
ikke å anbefale til annet enn samleobjekt og pynt. Har allikevel vært prøvet med
løskruttladning (svartkrutt) og den fungerte, men etter andre avtrekk.. Den eneste
merkingen på pistolen er tallet 30 på venstre side bak løpet. Total lengde er ca. 21cm
og indre diameter i løpsmunning er 10.5 mm, tilsvarende ca. cal. .41. Er tatt inn fra
Ungarn i sin tid, men er sannsynligvis tysk produsert. Prisvurdering +/- NOK 2.000

27. Engelsk glattboret munnlader med flintlås
Dette er solide saker med en total lengde på 38 cm. Kaliberet er ca. 15 med mer +. Noe som
skulle tilsvare ca. kaliber 59-60. Disse ble laget for og brukt av det britiske East India
Company. Merkingen på løpet er en G i en P + en V, begge med krone over. Dette er to proof
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marks som alltid står sammen og er proof marks for London-baserte våpensmeder som var
organisert i The Gunmakers Company. Så dette er kommersielle stempel, ofte funnet på m.a.
EIC-våpen, som selskapet kjøpte direkte fra våpensmeder og som ikke hadde noe med
Kronen og gjøre. Hanen står fint i halv og helspenn, og avtrekket røper en stram og god
slagfjær og mekanisme. Jeg synes at pistolen er i meget god stand i forhold til alderen. Har
studert diverse hjemmesider som omtaler det britiske East India Company.
Fant blant annet denne på hjemmesiden til Bonhams:
http://www.bonhams.com/auctions/21020/lot/4327/. Den ble solgt for 936 USD. Det var
billig i forhold til en annen som gikk for mer enn 9.000 Kr. På bildet under ser en at den er
veldig lik min pistol. Fant også en helt lik, men av nyere dato som perkusjonspistol med
slaglås. Forskjellen er at de fleste fra East India Company ser ut til å være utstyrt med en
stilisert løve på låseblikket samt initialene til kontrollør eller noe slikt. Min har gravert
låseblikk og kun proof marks bak på løpet. Men den er helt ekte og er mest sannsynlig fra
rundt 1820. Låseblikket er ikke originalt, derfor rimelige 6.500 kr. Pistolen er veldig dekorativ

28. Engelsk glattboret perkusjons munnlader
Dette er også en pistol av East India Typen, samme som over, men konvertert til perkusjon.
Den er noe mer sliten og ikke så fin som den over, men fullt fungerende. The East India
Company hadde verdens største hær (privat hær) på 1830 – 40 tallet. Prisantydming 5.000 kr.
Selges helst samlet som par med den over for til sammen ca.10.500 kr.

29. Allen & Thurber pepperbox cal. 31, 6-løps cluster
31 kaliber, 4” løpscluster med gode løp, men med tegn til litt pittings. Ellers rustfri med godt
synlig gravering og merking ellers. Helt OK teknisk og ellers. Dette er en Worcester produsert
pistol etter Allen som fant opp og tok patent på denne løsningen. Det var hos E Allen at Iver
Johnson først fikk jobb når han kom som emigrant fra Norge til USA midt under
borgerkrigen. Disse pistolene var stort sett alltid perkusjon dobbel action slik som denne.
Prisantydning ca. 7.000 kr.

Perkusjonsrevolvere
30. Colt Modell 1849 Pocket revolver, cal. 31, 4” løp. 5 kammer i sylinder. Serienummer
21017 er slått inn 5 steder, så alle deler er nummerlike. Sylinder merket Colt’s patent i
tillegg til serienummer. Gravering på sylinder er nesten slitt bort, men svakt synlig.
Fungerer 100 % teknisk. Patinert, men ikke rust. Skytbar med moderate
svartkruttladninger. Dette er den mest vanlige av alle Colt’s perkusjonsrevolvere. Det
ble produsert ca. 325.000 eksemplarer over en 23 års periode fra 1850 til 1873. Denne
har derfor et svært lavt serienummer og er mest sannsynlig produsert +/- 1852. Prisleie
i USA 2000 til 2.200 for en utgave i stand og stilling som denne.
31. Remington 1861 Navy Revolver. 6 skudds opprinnelig perkusjonsrevolver med 7.25”
oktogonalt løp (såkalt borgerkrigs revolver). Produsert i blånert stål med messing
avtrekkerbøyle. Opprinnelig løp merket med ”Patented Des. 17, 1861 Manufactured
by Remington’s, Ilion, NY,
Denne revolveren er fabrikk-konvertert fra cal. 36 til patronversjon i kaliber 32-20
Winchester. Dette var vanlig å gjøre rundt 1884 da 32-20 patronene kom. Dette for å
kunne benytte samme ammunisjon i både rifla og revolveren. Derfor er merkingen på
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løpet borte. På skjefterammen under venstre skjefteplate er det slått inn 79025,
sannsynlig serienummer. Kornet er merket med Pat. 4.02. Avtrekkerbøyle er merket
med en D. En tilsvarende D er slått inn på ramme før sylinder. På sylinder er det slått
inn en R. Hvor mange som ble konvertert vites ikke, men denne revolveren ble
produsert i 8.000 eksemplarer i 1862, og skal være en såkalt Civil War revolver. Den
har valnøttskjefte med nettskjæring, blåneringen er litt slitt. Pistolen er i patinert meget
god stand, fri for rust og pittings, og skytbar med patroner med svartkruttladning.
Verdi i 2009 i følge ”Standard Catalog of Firearms” min 2.200 USD for en i stand og
stilling som denne.

Antikke Munnladningsgevær
33. Perkusjonsgevær, glattboret svartkruttgevær for rundkule og hagl, merket AAS på
låsen. Dette gamle geværet er av en type som fantes på mange gårder rundt på Vestlandet og
ellers i landet og som ble brukt til jakt på fugl, småvilt, og større vilt. Skal opprinnelig være
produsert av en børsemaker i Naustdal i Sunnfjord, hvor også geværet ble kjøpt fra et dødsbo i
sin tid. Antakelig produsert i perioden mellom 1840 og 1860. Ser ut til å ha vært et forseggjort
kvalitetsvåpen når det ble produsert. Fin slank kolbe med mellom annet nettskjæring på grep.
Skihopp baksikte og messing forsikte. Indre diameter i løpsmunning 15.5mm, og ytre
løpsdiameter ved munning 22mm. Løpslengde 81.3cm, totallengde fra kolbekappe til
løpsmunning 120cm. Litt flekker etter rust, men ikke mye. Har vært pusset og bør
bruneres/blåneres. Pistong/nippel slitt/skadet og bør skiftes (er skiftet med nyprodusert, har
tatt vare på den gamle originalen). Lås virker og en kan spenne hanen og ta avtrekk. Har vært
prøveskutt med veldig moderat svartkruttladning og avfyrt 3-4 ganger. Både med papirviklet
rundkule og med hagl.
34. Perkusjonsgevær, glattboret svartkruttgevær for rundkule og hagl. Ca 15 mm
løpsdiameter innvendig. Helstokk i fin stand. Ladestokk og skur mangler. Mekanisme OK,
men det er kun helspenn på hanen. Tror den er konstruert slik. Ser ut til å være konvertert fra
flintlås til perkusjon av en lokal norsk våpensmed/bøssemaker. Merking på låseblikket som
jeg ikke kjenner. Noe pittings og tegn til anløp og merker på løp, men ikke rust eller gravrust.
Må nok pusses litt og reblåneres for å bli fin, men greit dekorasjonsgevær til veggen som den
er.

Antikke haglegevær
35 Husqvarna SS Modell 17. kal. 12/65, hanehagle, dobbeltløpet sideligger ”Under
lever”. Begge løp er merket Husqvarna Vapenfabrik AB. Fabrikknavnet er bak på
oppsiden av begge løpene. Det er litt gravering på stål/lås/beslag og på skruer. Det er
nettskjæring på grep/kolbe. Løpslengde er 74.5 cm. Merket med nr. 150259 i
underkant bak på ene løp, og nr. 17 i underkant bak på andre løp. Det skulle bety at
den er produsert i 1930/1931. Lefaucheux action mekanisme merket 259 under, og
ellers samme nummer som løp. Haglen er i perfekt stand. Haglen er ikke registrert pr. i
dag, men ved et evt. salg er den registreringspliktig på ny eier. Denne fine klassikeren
bør være verd ca.6.500 kr.
36. Antikk Spaserstokk hagle Dette er en klassisk spaserstokk i mørkt tre med
messingskaft. Skaftet er pent utformet som et stilisert fuglehode. Dersom en spenner den
delvis skjulte hanen kommer avtrekkeren frem. En kan så avfyre en 410 svartkrutt
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haglepatron eller en.45 long colt patron. Dette er samme kaliber som.45 long colt. For
lading og fjerning av tomhylse skrus håndtaket av selve stokken, for så å skrus på plass.
Løpet av stål ligger inne i stokken av tre. Tuppen av spaserstokken er i stål med svart
belegg og er til vanlig stukket inn i løpsmunningen. Total lengde er 82cm. Den er merket
med 26, noe som sannsynligvis er serie/produksjonsnummer, samt med en krone med noe
som ser ut som PP under. Videre er det et merke under dette igjen som ligner på to lyn i
kors, se bilde. Den er av fransk opprinnelse og høyst sannsynlig produsert i Paris.
Prisvurdering ca. 5.000 kr.

Antikke rifler for svartkruttpatroner
37. Martini Henry Mk II Det finnes fire forskjellige modeller av de britiske
infanterigeværene. Mark I «mark» = modell, forkortet Mk.) var i tjeneste fra
1871 til 1876, Mk. II fra 1877-1881, Mk. III fra 1879-1888 og Mk. IV fra 18881889. Den eneste modellen som skiller seg nevneverdig fra de andre er den siste,
Mk IV. Denne har til forskjell fra de andre modellene lang ladearm. Min Martini
Henry er en original Mk II kamret for 577/.450-patronen (ca.11.35 mm) og
produsert mellom1877 og 1881 på Enfield i England.
Riflen er i meget god stand og fri for rust. All merking på begge sider av låskassen, bak på
venstre side av løp og kammer er tydelig og lettlest. Stokken er i god stand og uten sprekker
eller skader, men med noen små hakk – bruksmerker. Ca 8000 kr inklusive original bajonett
m/balg.
NB! Der hvor det er skrevet en verdivurdering over de amerikanskproduserte våpnene er dette
i hovedsak med referanse til ”2009 – utgaven av Standard Catalog of FIREARMS” 19th
Edition av Dan Shideler. Siden 2009 har prisene økt en del. Om en også vurderer salgspriser i
forhold til kjente og seriøse auksjonsforretninger og forhandlere av antikke/samlervåpen
gjenspeiler de prisene som her er oppgitt en moderat til relativt lav prisvurdering.
Verdivurdering av europeiske våpen er med referanse til europeiske auksjoner og forhandlere
av samlervåpen, samt eget kjennskap til markedet.
38. Antikk Winchester 1873 32 WCF Sortkrutt lever action (bøyle) rifle
God Winchester1873,laget i 1887-88, i kaliber 32 WCF i henhold til serienummer
og produksjonstabeller på Winchesters hjemmesider, Internet. Beskrivelse:
Uskrudd og ikke tuklet med modell 1873 i 32 – 20 cal. Pent behandlet original
rifle med deler av original blånering. Men litt flekker på løpet som kan renses bort.
Fin låskasse og fint fortre og stokk. Ikke pittings eller rust. Meget god i løpet.
Teknisk stand er 100 % OK. God og myk action. Merket Winchester Repeating
Arms, New Haven CT. Samt patentnumre og 32 WCF på løpet. Serienummer
226614B. Model 1873 bak hanen. Halvstokk karabin. Kan vurderes solgt dersom
en god/akseptabel pris oppnås.

40. Dessuten:
- A. Liten samling på 10 stk. antikke norske krutthorn, i varierende kvalitet fra dårlig til
flott + kruttflaske.
- B. 3 stk. ubrukte magasin for US-karabin i original pakning.
- C. Nye uskutte hylser for 44 – 40, samt for en del andre kalibre som 32 – 20 etc.
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D. Nye hylser for hagle i både 12 og 16, både messing og papp. Noen få i 20, 24, 410
E. Filtforladninger, skillinger etc. for haglepatroner
F. Blyhagl
G. Samling svartkrutt haglepatroner. Se egen liste.
H. antikt ladeutstyr: Rullekrymp for haglepatroner både håndmodell og for
benkmontasje. Krutt/haglemål m/omskiftbart hulmål.
I. Diverse kule støpetenger,
J. Et par diesett.
K. Pinfire vrak/delepistol gratis kr. 50
L. Amerikansk mini startpistol/4.5mm med mer spesialpatroner, 6 kammer i tønna,
folding trigger, fin blånering, men litt defekt. Antikk 300 kr.
M. Flott Western revolverhylster for 44/45 revolver
N. Diverse annet utstyr relatert til antikke våpen

41. Våpenlitteratur/bøker
A. Et antall hefter/blader av magasinet Våpenjournalen og Våpen fra 1993/1994
B. ”Suicide Spesials” bok av Donald B Webster Jr, Trykket 1958 og veldig sjelden
C. Standard catalog of ”Rifles & Shotguns” av Jerry Lee, med priser og bilder etc
D. Standard catalog of “Military Firearms” av Phillip Peterson
E. “Skytevåpen benyttet av forsvaret etter1859” Forsvarets skrifter nr. 13 – 2014
F. ”Pistols of the world” Fully revised 4th edition Ian V. Hogg & John Walter
G. “The world’s great small arms” av Craig Philip, trykket av Brown Books 1993
H. “Guns in Combat” Editor: Chris Bishop/David Donald
I. “ Firearms of the American West 1866 – 1894” Louis Garavaglia & Charles Worman
J. “ The illustrated history of Firearms” Jim Supica, Doug Wicklund, Philip Schreier
K. “The illustrated encyclopedia of Pistols & Revolvers” Major Frederick Myatt M.C.
L. ”Gamle Våpen og Rustninger” Michele Byam, oversatt av Finn B. Larsen
M. ”Våpen i Norge” Per Terje Norheim, 2000 N.W. Damm & Søn
N. ”Rifles and Pistols” av Jeremy Flack, Forlag: Classic Military Series
O. “Vakre Våpen – Svart Krutt” av Øyvind Flatnes, forlag: Landbruksforlaget
P. ”The Stagecoach Museum Gun Collection” Ray Saign, Richard Donaldson, Fred Fiet
Q. “From Musket to Metallic Cartridge” av Øyvind Flatnes, signert med hilsen fra Ø.F.
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R. ”Pistoler & Revolvrar” av Christer Kindahl, Forlag: Bonniers
S. ”Blant Pistolsmeder og Bøssemakere” Christiania 1600 – 1900, John SV. Dahl
T. ”System Lefaucheux” Continuing study of Pinfire Cartridge Arms, Chris C. Curtis
U. ‘”Shooter’s bible “NO. 66 – 1975 Edition”
V. “Våpen og ammunisjon” Naturforlaget, Svein Sæter (Red.)
W. ”Våpenet og jakten” Ernst G. Mortensens Forlag, Christer Holmgren Oversatt P. Holm
X. ”Bedre Haglskudd” R. Flodmann, I. Norling, T. Norling, Landbruksforlaget, NJFF
Y. ”Jaktvåpen, Håndbok for Jegere” Jan Åkermann, Teknologisk Forlag
Z. ”Bevæpning og Våpen i Det Norske Postverk” Hefte, Rolf Rasch-Engh
Æ. ”Husqvarna Jaktvapen 1870 – 1977”, PM-Bokforlag, ISBN 91-86742-779
Ø. ”Norskbrukte Marine-Blankvåpen” Kaptein Arne J. Melsæter, Forsvarsmuseet 1983
Å. ”Sidevåpen fra Historisk Museum i Bergen” Hefte/særtrykk v/Major Eivind Eyvang
Til sammen 29 interessante våpenlitteraturbøker, inkl. A- som er en bunke av
magasinet Våpen/Våpenjournalen. Samt Z. som er et hefte utgitt av Postverket i 1969.
Bøkene er rikt illustrert og godt dokumentert. Samtidig mye historie - både fra Norge,
USA, og Europa. Bladene/magasinene Våpen og Våpenjournalen inneholder mange
interessante artikler. Alt i god stand og bøkene er som nye eller nesten nye.

Litt om auksjonen og auksjonsregler
De fleste våpen som auksjoneres bort er antikke samlervåpen i forhold til lov, forskrift
og i henhold til alder, ukurant utgått ammunisjon og at de er laget for svartkrutt.
Noen auksjonsobjekter, som for eksempel de to engelske pistolene av East India
Company typen, litteratur/bøker, aller andre gjenstander det egner seg for vil kunne bli
utbudt samlet, dersom det er stemning for det blant de fremmøtte.
Om noen nye eiere skulle ha tilgang til svartkruttpatroner for å prøveskyte slike
antikke våpen skjer det på eget ansvar. Derfor selges våpnene på auksjonen kun til
personer som er minst 21 år, og som har lisensens på minst et registreringspliktig
våpen, eller medlemskap i skytterlag/forening, pistolklubb, Norsk Svartkruttunion,
NVHS, eller lignende. Minst ett av de overnevnte kriteriene må kunne dokumenteres
før salget godkjennes og våpen leveres kjøper/vinner av auksjonsobjektet.
Dette er en privat auksjon hvor det kun kan betales med kontante penger, og det er
ikke kortlesemaskin tilgjengelig. I spesielle tilfeller kan auksjonsgjenstander
etterhentes innen 2 uker mot et depositum på 25 %. Dette gjelder kun gjenstander eller
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samlet kjøp av en verdi av kr 4.000 eller mer. Uavhentede gjenstander vil bli
avhendet/solgt på annen måte, og depositum tilbakebetales ikke og kan anses som tapt.
Det påløper ingen ”fee”, provisjon, mva eller andre tilleggskostnader. Kjøper/vinner
betaler kun beløpet gjenstandene er solgt/klubbet for.
Det er ingen bestemt minstepris, men eier av auksjonsgjenstandene som i dette tilfellet
er auksjonarius/utbyder forbeholder seg retten til å avvise urimelig lave bud, såkalte
skambud, og dermed salg til urimelig lave priser.
Eier av auksjonsgjenstandene har samlet på antikke våpen i nesten 50 år, og ellers hatt
tilknytning til det vanlige skyttermiljøet i over 50 år. Han har derfor relativt god
kunnskap om våpen, spesielt sivile antikke våpen.
Eier og utbyder er innforstått med at der hvor prisantydning er oppgitt, må en regne
med at gjenstander kan bli solgt for en lavere pris enn utbudsprisen, og i noen tilfeller
noe høyere pris, eller ikke solgt i det hele tatt. Ellers vil auksjonen følge vanlig
auksjonsskikk og auksjonsregler.
Velkommen til en ren spesialauksjon for antikke våpen og samlervåpen i Bergen,
med mange relativt sjeldne og interessante auksjonsobjekter og godbiter for
våpensamlere!

Auksjonen finner sted lørdag 19. August fra kl. 11.00 til 17.00 i
Forsvarsmuseets bygning på Koengen, Bergenhus festning, i
samarbeid med Hordaland avdeling av Norsk Våpenhistorisk
Selskap.
Første halvtimen er satt av til at fremmøtte kan orientere seg med å se på de
utstilte auksjonsobjektene, samt å registrere seg. Siste timen er satt av til å betale
og få utlevert det som de enkelte fremmøtte måtte ha kjøpt.
--------o0o-------
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