Skydevåben med samme nummer
Af Peter Rasmussen
Fra tid til anden dukker der våben op med samme nummer, ofte til de registrerende myndigheders
store mishag, der kan der være mange årsager til at flere våben har det samme nummer, Jeg vil her
gøre rede for nogle af dem
Samme afdelings eller tjeneste nr.
For nogle år siden havde jeg besøg af en samler kollega, der havde sin søn på omkring 10 år med.
Medens vi betragtede min 1891 revolver udbrød knægten:” Far den har samme nummer som din”
og ganske rigtigt vore revolvere havde begge nr. 202 i nummerskruen.årsagen hertil er at
revolverbeholdningerne på alle skibene var fortløbende nummereret, følgelig optræder revolver
nummer 202 på alle skibe, hvis beholdning er stor nok.
Da rytteriet brugte forladerpistoler, blev de i de fleste tilfælde udleveret i par og så der skal være 2
af hver med samme afdelingsstempel.
Hvis et våben gik tabt, blev der i de fleste tilfælde udleveret en anden, med det samme
afdelingsstempel, når den bortkomne dukker op igen, ja, så er der to af dem. I sådanne tilfælde vil
fabriksnummeret ikke være ændret.
Samme fabrikationsnummer
Hvis et våben i det danske forsvar blev anset for definitivt tabtgået, i marinen ses ofte vendingen
” tabt overbord i hårdt vejr”. I denne situation blev der ofte lavet et våben med samme
fabriksnummer, enten ved annullering af det andet nummer eller ved nyfremstilling.
Fejllæsning og forståelsesfejl
! og 7 kan fejllæses ligesom 6 ,0 og 9 , Jeg husker et tilfælde med en US carbine som tilhørte
Frihedsmuseet, hvor nummeret havde været aflæst at politiet, forsvaret og to medarbejdere på
museet og de havde fået 4 forskellige resultater selv om det alle var personer, der var vant til at
aflæse våben numre

Det tyske nummersystem
Under 2. verdenskrig brugte de tyske våbenfabrikker det samme nummereringssystem, men
uafhængigt af hinanden. Nummereringen startede ved nr 1, for hvervåbentype og når man nåede nr.
1000 begyndte man med 1 igen efterfulgt af først et lille a dernæst et lille b og så fremdeles til man
nåede årets afslutning, begyndte man forfra... Hvis man sikkert skulle kunne identificere et tysk
militær våben, skal man kende våbentype ,fabrikken Årstallet, nummeret og det lille bogstav, nøjes
man med nummeret , er der rigtig mange våben, med samme nummer op til 150, det er en fejl, der
har plaget, mange våbenregistreringsmyndigheder i tidens løb.
Franske numre
I Frankrig bruger man også et system med bogstaver 2 geværer model 1907/15 fra 2 forskellige
fabrikker har jeg set med nr. J 7 21

Fabrikat Chatelroux nr J 70914 og fabrikat St. Eteienne nr J70914 giver kun mulighed for
fejltagelser hvis man overser både fabrikatet og bogstaverne.
Danske våbennumre
I Danmark er mange ,men slet ikke alle, militærvåben forsynet med 2 numrer, et
fabrikationsnummer og et tjeneste-/ regiments-nummer, det sidste blev påført våbnet når det blev
modtaget af den kommende bruger i en nummerserie der var praktisk for vedkommende brugers
forvaltning. Dette nummer blev ændret efter behov medens man ikke brugte fabrikantens nummer.
Stor var derfor min forbavselse da jeg fandt to Gendarmrevolver model 1885 med samme
fabrikationsnummer, heldigvis var det danske nummer og regimentsstemplingerne ikke ens så min
samlerkolega kunne beholde sin med god samvittighed, selv om jeg forsøgte at påstå at det var mine
begge to. En nøje undersøgelse af fabriksnummeret afslørede spor af slagtalsholderen på begge
pistoler, så det var ikke en senere ændring , men en sjusket arbejder på fabrikken , der var årsagen
til misæren.
Da Forsvaret købte tredje levering af pistol model1949, var det pistoler, der egentlig var bestilt af
Bundesgrenzschutss, med deres nummerering, for at undgå dobbeltnumrer blev der stemplet et 1 tal
foran nummeret for ikke der skulle optræde flere pistoler, med samme nummer .Det havde ikke
behøvet at være noget problem for de sidst ankomne pistoler, havde til forskel fra de tidligere ,
patron i kammeret indikator og blev derfor omdøbt til pistol model 49/ I
Jagtvåben med samme nummer
Tidligere hvor pengene og tjenestefolkene var lidt rigligere var det almindeligt at have to helt ens
jagtgeværer, så man kunne skyde med det ene medens ”Jemes ladede det andet Disse såkaldte
parbøsser havde samme nummer, dog med et et- og to-tal et synligt sted på våbnene.
Fejltagelser.
I nogle især billige våben er der intet nummer og modelbetegnelsen bliver nogen gange mislæst
som nummere , det giver rigtig mange våben med samme nummer

Det er i meget begrænsede tilfælde hvor det har betydning hvis der optræder to våben, med samme
nummer, normalt bliver nummeret kun brugt til at verificere at en våben besider rent faktisk har
tilladelse til det våben vedkommende har og naturligvis i garanti / ansvars- og historiskesammenhænge .
Illegitime årsager til flere våben, med samme nummer
En våbenhandler,der også var samler havde 2 maskinpistoler i sit våbenregnskab, som han var glad
for. Da politiet, på grund andre lovovertrædelser, indrog hans tilladelse, fik han omnummereret to
andre, ikke så interessante våben, som han så afleverede til destruktion og troede at han på denne
måde kunne beholde de to andre våben., det kom imidlertid ikke til at gå sådan, det blev opdaget..
En jæger, der havde jagt både i Danmark og i Sverige, han blev træt af at toldbehandle sin jagtriffel
Ved ud og indrejse. Jægeren fik fremstillet en ekstra riffel med samme nummer, Det blev først
opdaget da han døde.

Der er således flere legale muligheder, for våben med samme nummer, end der er illegale.og i
normale sammenhænge, er det uden betydning.
.

En amerikansk storsamler havde en antik Colt revolver med gode papirer, han fik lavet en kopi med
samme nummer, hvorefter han satte dem begge til salg på to forskellige auktionshuse. i skrivende
stund sidder han stadig i fængsel for dette svindelforsøg, vurderings prisen var også på over1
million $, så det var et svindelnummer med et vist format..
En skytteforeningsmand havde en meget pæn Marine parabellum model 1904. da han skulle flytte
til udlandet donerede han sin pistol til skytteforeningen, den havde nu bare forvandlet sig til en
temlig rusten hærmodel, men med det rigtige nummer. Det skal her bemærkes at en marinemodel
koste rca 10X så meget som en hærmodel.
Konklusion
For at være sikker på at identificere et våben enentydigt skal man have Fabrikken , nummeret med
eventuelle pre- og/eller su-fix og et eventuelt fabrikationsår. En modelbetegnelse er god men ikke
absolut nødvendigt.

