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Da dansk Ammonitionsfabrik i Otterup ( bundstempel DA) lukkede, blev der bortsolgt en del
materialer og værktøj, bl. a. en presse til at forme hylstre med. Ad nogle omveje havnede den presse
hos mig. Til pressen hørte en kasse med matriser. De siger noget om hvilke patroner DA har
udviklet og/eller lavet testserier af. Kuglesætterne hører til en presse jeg ikke har set
Kuglesættere 7 mm S &H
7 X61 S &H
6,6 X 72
Hylsterformer 7 X36
378 Magnum Weatherby
6,5X57
6,5 X 54 Mauser short
7 X36 K30
7 mm Remington Magnum
Konus 300 H&H Magnum
6,5 X72 tyk hals
6,5 X72 tynd hals
7 X61
5,5 X53
3006
6,8 X 72
300 Savage
Konus 8mm
38Spc
300 H&H
8 mm DK
10stk uidentificerede
De 2 7 X36 er ikke ens og tyder på udviklingsarbejde ligesom 6,5 X 72, der også bliver kaldt
6,6 X72.
7 X36 er sandsynligvis den patron Otterup udviklede til Bergmanns stormgevær forslag i 1941-42.
Patronen er også kendt som 7 mm Madsen, men Madsen/ DISA har aldrig lavet våben til den
patron. Det af Otterup udviklede våben, kendes ikke i dag, men der stod ca 20 af dem på loftet
engang i 70erne har en våbeninteresseret elektrikker set , da han ved en fejltagelse kom ind i et
ellers aflåset rum.
Der er yderligere et par formematricer, som ikke var mærkede, den ene ser ud til at være 6,,5 X58
RD, en dag laver jeg en afstøbning af dem for at kunne identificere dem.
Da Ammonitionsarsenalet flyttede fra København til Elling, fik jeg en tilsvarende kasse matricer,
når jeg får den gravet ud af ”arkivet” skal jeg nok lave en beskrivelse af dem, men de afspejler 8
X58 patronens tidlige historie og de patroner, man har patroneret på Ammonitionsarsenalet. I

Skydeskolens prøvesamling lå der en 5 mm X58 patron, så det ser ud til at man har prøvet kalibrer
fra 5 til 8 mm.
De fleste af matricerne ser ud til at passe i pressen fra Otterup, der udmærket kan have fået pressen
fra Ammonitionsarsenalet, da de ikke længere skulle bruge den.
Nu var der lige en , der hjalp mig dykke i arkivet så her er de matricer der blev kasseret fra
Ammonitionsarsenalet i 1964
7,5 X 55 /11 (Smidt Rubin)
11 mm Remington
8 mm (X58 RD?)
16 Ga hagl
7 X 58 R(D)
6,5 X58 R(D)
24 Ga hagl
395 D ( 6,5 X54 R Holland )
9,5 X48
6,5 X 58R (Sauer)
395D( 6,5 X54R( Holland)
7,5 X58(RD)
300 WM
15 stk uidentificerede
Dertil nogle kuglesættere til en lille skomagerpresse.
I kassen lå yderligere nogle værktøjer til ændring af skulderhøjder
Lige efter 2. Verdendskrig lånte Korps Ågesen ( havnevagten) et antal Madsen maskingeværer på
DISA i hollandsk kaliber , AMA kan have lavet patroner til dem, med den gamle presse. Både til
8mm M89 og til 11 mm Remington havde man værktøjer til den fuldautomatiske linj. De her
omtalte værktøjer har værert brugt tilhåndværksmessig fremstilling af patroner i små serier.

