Ove Bak
Søndergade 25,
9681 Ranum.
Tlf. 9867 6171

Fund af tyske patronhylstre og patroner ved Seminarievej 9
i Ranum.
Sammendrag af mine rapporter til Vesthimmerlands Museum fra
29/1 2007 & 18/2 2009:

Den 23.-25. november 2007 fjernede Preben Nørgaard, ejer af Seminarievej 9 i Ranum,
med en rendegraver et lag på ca. 45 cm muld i en bredde af et par meter omkring bygningen.
Mulden blev kørt bort og erstattet af et lag sand. Arbejdet skete i forbindelse med nedlægning
af afløbsrør til tagrender.
Seminarievej hed Østergade før 1970.
Seminarievej 9 har tidligere været missionshus. Det benyttes nu som lager. Undertegnede
har lejet en del af bygningen. Preben Nørgaard bor i nabohuset, Seminarievej 7.
(TEL 9767 7077).
Efter at have fjernet en mængde muld og kørt det bort, opdagede Preben Nørgaard noget brunt
ca. 1½ meter fra bygningens sydvesthjørne. Det viste sig at være bunden af en lille grube. I den
lå et bundt patronhylstre og patroner foruden et projektil. Ved genstandene var der svage spor
af stærkt forrådnet træ (fra en kasse ??). En del af grubens indhold var uden tvivl uforvarende
blevet fjernet og findes nu i en stor jorddynge på en mark ved Vilstedvej.
Ældre Ranum-borgere kan oplyse, at Missionshuset i en periode under II. Verdenskrig blev
benyttet af tyske soldater - efter alt at dømme et køkkenhold. Der blev herfra kørt mad ud til
de tyske soldater, som var indkvarteret andre steder i byen.
Der blev fremdraget 23 patronhylstre, 8 patroner samt nogle løse, sammenrustede projektiler
til patroner. Desuden et enkelt større projektil.
Jeg har rengjort og fotograferet de fundne genstande.
Her følger en redegørelse over fundet:
23 patronhylstre. Bundstempler kan læses på dem alle.
8 patroner. Bundstempler kan læses på 7 af dem.
Patronhylstrets diameter: 12 mm
Projektilets diameter: 8 mm
Patronhylstrets længde: 57 mm
Patronens fulde længde: 80 mm
1 stort projektil – længde 110 mm.
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På side 3 – 8 ses mine fotografier af fundet.
Jeg har søgt oplysninger i div. web-sider (større detektivarbejde!), - - bl.a.:
German military 7,92 x 57mm headstamps by Willem van Eijk and Karl Menzel
"Bodenstempel auf deutschen Militärpatronen 7,9 x 57 bis 1945" ...
home.scarlet.be/p.colmant/index_3.htm

&
http://cartridgecollectors.org/headstampcodes.htm
Jeg kan se, at patronerne må være til den berømte tyske riffel “Mauser K98K”.

Patron 8 x 57IS

Bundstempler på de fundne patronhylstre og patroner:
At dømme ud fra oplysningerne i ovennævnte kilde, der rummer en beskrivelse af et stort
antal tyske patroner, ser det ud til, at kun 4 typer patroner med sikkerhed er fremstillet i
Tyskland, nemlig en serie benævnt “P”.
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1 Patronhylster

Polte Maschinenfabriks
arbejdstegning til Patron 8x57IS.

1 Patronhylster
P S* 46 34 er fremstillet i 1934 i
“Polte Armaturen-u.Maschinenfabrik”,
Magdeburg, Sachsen.
P S* 170 35 er fremstillet samme sted
i 1935.
P207 S* 35 38 er fremstillet i 1938
i “Metallwerk Odertal”, Odertal Post
Lautaberg/Harz.

1 Patron (er i en kuvert med to sammenkittede patroner).
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P163 S* 2 39 er fremstillet i 1939 i
“Metallwarenfabrik Treuenbritzen”,
Werk Selterhof.

1 Patronhylster
SB-numre findes ikke i fortegnelsen over de tyske bundstempler.
Patronerne er måske fremstillet
hos “Sellier & Bellot”, Vlasim,
Prag.

7 Patronhylstre

1 Patronhylster & 1 patron

1 Patronhylster & 1 patron
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1 Patronhylster
1 Patron

4 Patronhylstre
2 Patronhylstre
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R A 1941 & R.A. 1943
Er efter stor
sandsynlighed fremstillet
i “Deutsche Messingwerke,
C. Eveking AG”, Berlin
Niederschönweide.

1 Patronhylster

1 Patronhylster & 3 patroner
Z-numre findes ikke i fortegnelsen over de tyske
bundstempler.
Waffenwerke, Brünn (Brno)
kan være en mulighed som
fremstillingssted.

2 patronhylstre
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Patronhylster SB 1938 X

Patron SB 1939 XII

Det store projektil.
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Det store projektil.

Patronerne RA 1943 & P207 S* 35 38 (til højre). Projektilerne er sammenkittet af
rustent sand.
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Efterskrift:
I påsken 2008 fandt jeg yderligere et patronhylster i jord opgravet ved vestgavlen af
missionshuset.
Patronhylstret var meget irret. Trods regngøring med ”Brasso” er indskriften
ret utydelig.

P334

S*

7

37

P334 er utydelig og ikke helt sikker.
Hvis P334 er tydet korrekt, er patronen fremstillet i 1937 i ”Mansfeld AG Metallwarenfabrik”,
Rothenburg, Saale.

Samlingen (på nær det på denne side viste
patrohylster) blev 27/11 2011 overdraget til
Vesthimmerlands Museum v/ Kim Ørsted Iversen.
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